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1igesi başlıyor 100 
Tasfiye 

100 kunıştan aşa!]ı ey· 
tam maaş/an tasfiye 

edilecek 
Ankara, 28 (A.A)- 1929 •e

nci maliyesi gayesine kadar 
tahsis edilmit olan mUtekaidin 
ve eytam ve eraınil maatlarının 
yilz kuruşa kadat olanlan tah
ıiaab fevkaJAdesile 10 seneliği 
defaten ita edilmek auretile tas• 
fiye edilecektir. Ancak bu tas-
fiye muamelatı cilmhuriyet hu
dudu dahilinde bulunan memle
ketlerde ikamet etmekte bulu
nan bilumum esbabı maq hak
kında aynı zamanda tatbik edil
mek üzere evvelemirde maqlan 
20 kuruıa kadar olanların on 
ıeneliğinin itaaile alikalannın 
kat'ı defterdarlıklara tebliğ edil
miştir. 

Yeni levhalar 
Talile tıl bir çok aemtlerde 

devam edl}lor 

iki b.uçıık milyon lira sermaye ile 
.. - •o----------

Bir şeker şirketi yapılıyor ________ ._.. ________ __ 
Şirket Ziraat ve Sanayi bankaları 

taraf '"'dan idare edilecektir 

Alpallıı ,eker /abrflcası 
Tufiye halinde bulunan ıeker 

Ye petrol inhiaarlan umum m&-

dOrü HOsnll Bey dOıt AnkM•
öan ıebrimize gelmitbr. HüıoQ 
Bey kendi•ile görilıe• bir mu· 
harrimiıe Ankarada tasfiye mu· 
•meleli için Maliye veklletine 
iıabat verdiğini ve tasfiyenin 
bu,llnlerde defterdarlıkta ikmal 
edileceğini 81)'1elİIİftİr. Şeker 
iobi••nmn bllttm memmlannın 
fQtan iDhiAnna nakli için alA-
1.:wdarlara teblipt yapılmıp. 

D fer t~:-aftaa haber aldığı
mıza g&re b.,gthılerde Ziraat Ye 

Sanayi bankalan tarafından ida· 
re edilecek yeni l>ir teker tir· 
keti tesi• edilecektir. Yeni fİr-
4etin 2,5 milyon lira ıermaye
si ve 1,5 milyon lira avansı ola
caktır. Yeni ıirket resmen te· 
9ekknl edince · Alpullu ve Uıak 
fabrikalan da firketin emrine 
verilecek, istiual&bn artbnlma
ıına çalııılacaktır. 

Ölende silih yokmuş ! 
Eyip tramvayı 
._.net latlml6k itine 

devam edlJIP 

l Eyitie tramvay hatb infa11 
. için · Emanete Eyipliler tarafın.:. 
l dan 1000 imzali bir mubata 

Barem cetveli tas· 
dik edildi 

Emaaet •emurlanaw hrtm 
cet.elinin Dahiliye Teklletince 
tetkikini mOtealdp Heyeti veliile 
tarafından ta•tik eclildiği don 
Emanete Ankuadan telefonla 
bildirilmittir • 

Tevkif edilen komiser muavinlerinin 
sarho5 oldukları anlaşılıyor 
Meselenin ağır ceza mahkemesine 

intikali muhtemeldir 
KadıldSyOnde iki komiser mu 

cYini tarafından öldllrillen Ke
malin ölilmil tahkikatı Üsküdar 
mnddei umumisi Asım 8. tara
fından müstantik Cemal 8.e 
havale edilmiştir. ~emal B., 
tahkikatı ehemmiyetle tamik 

etmektedir. 
Müstantik Cemal B., dün mev

kuf komiser muavini Süleyman 

ve Bican Ef. leri isticvap etmiş 
tir. Vak'a esnasında evin dişa· 
rııında bulunan Hnnkir imamı 
bekçisi i e polis Kazım Ef. ve 
diğer şahitler de dinlenilmiş bu
lunmaktadır. Maamafih, şahit 
dinlenilmesi daha bitmemiştir. 

Cesette bulunan kurşunların 
P'>lia tabancalarına ait . ~urşunlar 
olduğu anlaşılmıştır. Dıger taraf-
tan maktulün muavinlerin karşı· 

t n. ile çıktıö-ı, üzerinde 
sına en a e 

tabmca, biçak hatta çakı bul~n
madığı tesbit edilmittir. Muavın
lerin sarhoş oldcklan da te~y
yt~t etmektedir. Kemalin evı~e 
~ri,..teki usu·süzlük de tebey1;.1n 

etmiştir. 
Muavinleri'!'. ıarh~şluk te~irile, 

i"ıtimal Kem.1ı:n ke:ıdile•'İne sa~
dıracağı vs:lırı ı• l e, daha o hır 
h'lrc!< et yaFm3d•~ harek f'~e geç-
lil l . t 1 0ı~0madadır. ' ~n aı.;~•\l 

M l . .., za ma)ı b.eme-

Üs Jukr müddet umumisi 
Asım B. 

dır. Netice yakında belli o!a· 
caktır. 

Komiser muaviııleri, tevkifa
nede sivil elbise ile oturmaktadr·. 

Yeni ııarflerle yapılan . sokak 
Jevhalan ve numara1ann aıllmaaı 
devam etmektedir. Dün Fatih 
Karagümriik ve kumkapı semt• 
lerinde numarataj kısmen ikmal 
ediloıiftir. Yakında ıehrin mub· 
telif semtlerinde ayn gunıpJar 
tarafında numarataja baılanacak 
ve bu iş bir ay zarfında bitecektir. 

Daktilo 
Müsabakamız 

Çok yakınlaştı! 
9j0 Daktilo tampiyorı'uğu 

mUıabakamızm yapılacagı tarih 

Efganh;.t.:ında kolera ı çok yakınlaq1:1ıştır 
T•hran, 27 [A. \ .] - Afganistanda Müsabaka şartları Dir jijri heyeti 

k!in Cel.llabatta kolera zuhur etm·ş ol· , tarafından hazırlanıyor. l\lli';abal.dya 
duitu söylerımektedi. lran hü~.a metHn ı şımdiye kadar (100) e phın t·:ınlıJ ve 
sıhhat .şleri idarc&i kara .... ,na tesıs:m viı erkek kaydedilmiştir, Is" l rrıni.~i, ya~ 
cuda g"ri~mek üzere hudı..- - '·'.ap .. tı lır..ı· maıta alı ık olduğ nuz IU •nt• vı: kl:ı · I . 
sını rınrı:•miştir. e 

'l'avy.re•crle J.c lers.a mazat mi·~m viyeyi bi'.iirmekte lst~ al .. dtrıl z. ı 
mikt:ırda s.·:om ı;önduilmiş ve b ıı....,.« 11eveciJn ve ıcre/ 'izi i . 
doktorlar hudut om ••• daki aha! yi dŞ ta· b k I 

h k e ,,.' vor !'j '. mak u:-er:: hudut ruyuna are et . ... ~ Ş· 
tır. I luti , t boylarında seyyar hasta.·elor 

v-:~Ltda getir ilrn~ Yeniı!~n kiJ) ·.1·,,1~111.&r: h, 
Yeni kı"• · 9t1·,.ıyor 6• - '._,:.a. ~ • ·i:ı ·ı.i resı .. dc 

BL'.:-eş, ~., (A .\ . - Dun k:-Jine kı· 1 Da~ 4il·· ·~tu. ı.ı~ t. 11. 

verildiği yazılmlfb. . 
Mazbata heniz. Emauete v..,. 

rilmemiftir. Emanet Uımkamn
clan ,Eyibe ka~ar olan yollarda 
iatimlAke devam etmektedir. 
lıtiml&k bu ıene ikmal · edilecek 
ve budan ıonra tirkete Eyibe 
tramvllf · temdit etmeti teblii 
edilecektir • · 

Sırp ıefirl 
Birkaç gQndenberi lstanbulda 

bulunan Sırp sefiri M. Neıiç dnn 
Ankaraya Jitmiıtir. 

Barem buirandan itibaren 
tatbik edilecektir. Aradaki fark 
memurlara verilecektir. HAmit 
Bey bir kaç g6n sonra döne· 
cektir. 

Sırp dırülfünunluları 

lki gilndenberi lıtanbulda bu
lunan Sırp darlllfnnun talebesi 
dOn tehrimizin görntmeğe deier 
yerlerini gezmitlerdir. 

1 a·1·ha miicürJ - I'.clik&Jnlı r.ıe~l:ur ve 1..-1'9in bir 
adam olma.le iJtevorsur. (l.eğıl n:i 1 c~e e&11n c- ıı;•r t e 

ıine ir.tikP.l etmesi kuvvetle; mub· 
lem eldir. 

.al Karof .n riyaseti altınC!t ~ç ..saatlik /! 63 - Üsl ıJ l"r N~hkuyı..cu c <1-

L r içtima a:...eder :k: mernlck•tın ktı~~di .f. d ııi " · " M il lm ı B. 
vaziyc tıni tetkik etı• şur. B n d. · ı boyle :f. 

1 - Evet ı-
ı · - D ·1 u, iç' n n p yar.malı, bilir n: f$lr.. '! 

T L: . t .. f•1ala:-: bnkkında a.1. ı .a s.. kt 
ınUstantik kd•Jm davraoQa a· 

k.,biı e tıer h.fca L.·ı ·lın ri · seti alt.nda (kor- · ..r:a

bir çti::ı• ıı kt decc-•.r. 
=::......:---=- - = ı - JJ liri'!'! , t /<:n !.m; m6dllri1n /,ız.ı ile cvlcr:nıcll / 
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100000 kişinin karşıladığı adam 

Tayyareci Smit Avrupadan 

Amerikaya nasıl gitti~ 
Bu seyahat cesur tayyarecinin 

üçüncü büyük seferidir 

Stltern Kr~ te~.ı 
Tayyared Klngsiford Simit'ia 

"Stltern Kros,, tayyarui ile ba
prd.;ı Amapa • Amerika ıeya· 
hab Gçüncll blyGk ıeyahabdır. 
Filbakika "Slltern Kroı,, "Smit,,bı 
idaruinde oldap halde San
F ranaiakodan hareket etmit. 
Havay, Fiçı adalaruaa oj'fadık-
tan .aonra Avuaturalyada Piri11-
bana varmııtı. Bundan aonra 
cesur tayyareci Avuıturya • ln
giltere ıeferini baıarmaia mu
vaffak olmuıtu. 

11Sntem Kroı" tayyaresi ~ 
motorlu ve 40 ill 600 me•ce ve
rerebilen telsiz aletli bir tayya
redir. Bu aletle tayyarenin Bah
n muhit üzerindeki aeyahab 
imtidadınca gerek kara merkez· 
Ieri Ye gerek Babn Muhit Qze
rindeki vapurlarla irtibatını mu
hafaza eylemeai mümkün olmut
tur. 

Atlaa deni1İni A\'ı ·an·A-
merikaya timalden 11. geçen 
tayyareci Kingsiford Simit değil 

isede muntazam bir aefer icra 
edebilmek ıerefi Avmtralyah 
tayyareciye naıip olmuttur. Fil
hakika 1928 niunınıa on ikisin· 
de lrlandada " Baldorinel ,, par· 
kından hareket eden Alman 
Key •e Fon Honenfelt ile lrlan· 
dalı Miç Moria bin zahmetle 

T •yyared Sntll 
AtJaı denizini ge,erek Terao• 
timalinde Grenli aduma kona
bilmi,Jerdi. 

Her halde .. Sltern Kroe ,, un 
aeyabatı ilk muYaffaldyetli ıe
yabat aayılabilir. " Simit ,, aeya
hatten emin olarak lrlandadaa 
baraket etmiı •e kendi.tine ta
hauüsatını ıoran gaıetecilere : 

- Bnton tetbirleri aldıjımız 
ıçın muvaff akiyetteg emınım. 
Büyük milfkülita te11düf etmi· 

V AKIT ın tefrikası: 23 
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demek icap edecekti. Bu mut
llk ve girift sokaklar içinde 
bilmediği kapıları naaıl çalabilir, 
yahut naaal tınımıdıiı insanlın 
taciı edebilirdi? .• 

Eğer hakikaten 
oğlu Turban, şimdi 
da kadar olacaktı. 

yqıyorsa 

alb yaıın
Tek elinde 

onun bir resmi, bir tek reımi 
olsaydı... o takdirde altı aylık 
olarak bıraktığı oğlunu, hayalile 
bllyUtecek, onun altı yqandaki 
halini tepim edebilecekti •• 
onun eliade bir resmi olmadık
tan baıka ~eçea ıeneler ve 
çekilen atır mqekkatler, çocu
;una ait kafasında bulunan son 
~izgileri de ıilmitti. Hatta okadar 
dttil, karııınm ıimaıı da uzak 
ve aiali bir ufukta kalmıf silik 
bir batıra halinde, bqının içinde 
yan mer'i bir surette yqıyor
du. Fakat onunla kal'fl karşıya 
geldiii zaman, tllplıeaiıdi ki, bu 
ıisler; birden bire ıedit infilak ile 
parçalanacak ve kanıının yfiıO, 
tanzuh edecekti .. 
Baıan aokakta gördüğii her 

bq alb yaımdaki çocuğu kendi 

çocuğu aanıyor ve onların yllz
lerine çocu~nun hicran •e 
baaretile bakıyor •e ytlretinin 
acı acı ıızladığını duyuyordu .• 

Evlerine giden, yahut eYlerin
den çıkıp mektebe ve yahut 
dolaımaia giden çocuklar ne 
kadar bahtiyar yavrulardı ki bu 
kubbe altında analannın veba
balarının varlıklarını biliyorlardı. 
Fakat kendi yavruau Turhan 
altı aylıkken babasını kaybetmit, 
eğer yapmakta iae bu glln alb 
yaıına geldiği halde bir itaba 
kucağının hararetini duyamamıı, 
dudakları bir kere bile .. Baba! •• 
Babı!.. " dimemiati .• Diğer 
arkadaılan babalannı çağınrlar
ken kim bilir zavallı yavrucu;un 
boynu nasıl blikülOr ve g6zleri 
nasıl dolar Ye annesine : « Benim 
babam nerede anne?. • diye 
kim bilir nud acı acı sorardı •• 
Ya eğer anneai yqıyoraa •• 
Eğer o da ölmütse, alb yaıın
daki bu çucuk, bu koca umman 
ve alem içinde ne yapardı? .• 
Köpii altında yatan çocuklardan, 

~YA.KIT ın TILC•••;e!• ı:~r:~J 
Hlndlıtanda mıJcadele devem T ı 

Komünistler ediyor asti ( 
Londra, 27 [ A. A.] - Rombaydan 

lıpanyada bot 
durmıyorlar 

Paris, 2e (A.A.)- .Jurnal .r;ıızete<inin 

Madritten aldı~ bir hahere .r:ore müfrit 
ıendikalistler aralannda kararlaşttrdıklan 

btr ptln mucehince Mo~ko,·adın aldıkta

n gizli talimata itaat eder gibi gorün· 
me\tedlrler. 

Evvelki ~ Mala~a'da ba~h~ an ı.ımu
mt JreY, dün GrenadJye sirayet etmi~tir. 
Yann da Kordueda grev illn edilecek
dr. Bilbao madenlerinde çalı~an işçiler 
aratındı şiddetli bir galeyan nrdır: Run· 
!ardan 10,000 ki~i bir kuyuda ölen 
iki itÇinln cenue alaY!ndı haıJr bulun· 
muşlardır. 

HökOmet müfritlerin projelerine vakıf 
bulunmakt.adır, Dahiliye nazın akşam Ü· 

zeri M: Rer•nK"er İle ur.un müddet ~Ö· 
rtişmüşdır. 

Başvekll ite nam, hariçte tertip edi
len bir pllna ,;öre çıkınlan kargaşalık
lardan mütevellit vaziyet hakkında tetki· 
katta bulunmuşlardır. Ru \17jyet. lcpan· 
yot dth'iıinln kıymeti ür.erine hh!lolunur 
derecede tesfr yapmaktadır. Cumartesi 
ıünü Bomda peçeta 44 ln~llı lirasında 
bpanm-.br. 

yeceğimizi de zannediyorum. 
demiıti. 

8.a huauat• ıon gelen telgraf 
haberleri ıunlardır: 

Mevyork, 27 (A.A)- Yüıbatı 
Smithl hamil .. Soutlıem Cross " 
tayyareai bir uçuıta Terre Neuve· 
den Ve.yorka plmit ve yüz 
W.lerce halkın alluflan araaında 
1ere bamiftir. 

Tanare NeYyork ci•arına 
reldltt •akit 12 Amerikan tay-
7arul tarafından iıtikbal olun
•Uflılr. Smitb, gazetecilerle 
ı&rfttGrken Bahrimuhitin ıimal 
lmmınıa hemen daima Amerika 
dlaetinclen eaen muhalif ve 
ficldetll rt&r&rlardan, biç •kaik 
olmıyu kelif ve ıenlf aiı taba
kannclaa ve Terre NeuYe açık
larmda birden bire rarip bir 
ıurette ibtluaa ıelen ibrenin 
muayyen bir noktadan itibaren 
dotru r&ttermemeainden dolayı 
yolcu Ye eşya nakli için galiba 
hiç hir •akit emniyetli bir hava 
tariki teılcil etmiyeceğini a6yle 
mittir. 

kapt kapı dilenen ya•rucuklar
dan birinin kendi oğlu olmadıtını 
ona kim temin edebilirdi?. 

Rilttll bir gün bot yere ı&nük 
bir ümide kaptlarak ıuetelere 
ilin vermiı günlerce, hatta aylar 
ıeçtiii, gemiıi ka_yalıia ~rpa· 
rak parçalanmış olan bir kaza
zedenin Omit ve heyecanile bek· 
leyip durmuttu. 

Bukadar zamandır, eaki' ma
halleliainden bir tek kimıeye de 
raagelmek kabil olamamııtı. 
Belki bir mahalleliıine raagelse, 
karaaı ve çocuğu hakkında on
lardan bir ip ucu alah ·lir ve 
ıonra hu iz lizerinde yGrOyerek 
bir neticeye •anrdı. Fakat yan· 
~nlar, matlubiyetJ~ biten harp 
•• onun tevlit ettiti derin ıefa
let ve zaruret, halkı, dallan ku
rumq bir atacın sarı ve kuru 
yaprakları halinde ıehrin ve 
memleketin dört bucağına fırla
bp atmıftı ... 

Kendi dUkklnını alan adam, 
bu mağazayı satan kadının o 
zamanlar Cihangirde oturmakta 
oldupnu ıöylemiıtf, başka bir 
malumata malik bulunmuyordu. 
Şu taktirde dnkkln, yanğın

dan evvel sablmıt edmekti. 
RüıtOnlln ıon olan bu Umidi 

de bu suretle ıuya dütmllt bu
lunuyordu. 

Dally :\lail ,;u:ete~ine hildiriih·or: Dun 
muşterilerl diıkkAnlara ı:-irmektcn mene 
çalısın SO kadar gönüllü ile ıabıtıt me· 
murlan ara~ında bir müsademe olmuş ve 

ıı:onüllü\crden hirl'l ) ırılanmı*tır. Bura 
icra komite<!, r lintlileri lnıı:iliz bankalan
na yaormış oldukları paraları ıı:eri alma~a 

ikna için bir mücadele Açma~a karar 
,·ermi~tir. 

Ahmedbat, 27 [A. A.) - Dun, tale· 
heyi kolejleri boykot etmeğe teşvik eden 
30 kadar şah•ın tevkifi ve muahharcn 
!erbe~t bırakılmacı dola) ı!ile bugiın de 

Gujerat kolleji errahnda milmacil ıe~ehbü~ • 
ter rnkua gelml~tir. Polis, 180 ki~iyi 
tc,·kif etmiştir. 

Ahmedıbat. 28 [ A .• 4..] - Güjerıt 
kollejlne hoykrıt yıpmajtıı teşebbüı; ettik· 
!erinden dnlayı dün tnkif edilmiş olan 
180 klfi, husule gelen bir itillf neticesi 
olarak dün akşam ~eç vakit ı;erbc5t lıı· 
rakılmışlardır. Elde edilen bu anlaşmagA 
göre dükk!n ,.c malta7.alann \"C koliejin 
öniınde nöbet bekllycn ıronüllüler rahat 
durduktan müddetçe zabıta tıırafından 
hiç bir tedbire tC\·e~siıl edilmiyecektir. 

Londra. 21 [ A. A.] - Amele. mu· 
hıfazakAr \'e liberal fırkalın reisleri dün 
mti~terek bir içi mı aktederek I lindistan 
komisyonu raporu hakkında tetkikat ,.e 
mliukeratta bulunmuşlardır. Rapcırdı 
yapılan tavsiyelere te\'flkan yakındı bazı 
kirarlıır \ ' e tedbirler ittihaz olunacaktır. 

Hlmalıyı tepelerinde 
l\alküra. 2i [A. A.J - Hlmaiıyanın 

cenubunda kAın olup 8.58T metre ircifa.· 
ında bulunan 11 1\inçinçinkı.ya çıkmağa 
te~ebbü~ etmiş olan he)'ct a7.aııından l\ 1. 
Smythe. hallhaıırd~ki ne§te men5up in-
5anlır için bu çıkışın mümkün olmadıtı
nı. çünkü ı 000 kademlik uçurumların 

ÜT.erinde açılması ı.ı;ayrı mümkün ga ·et 
büyuk huı: dt\"arlannın. çıkmağa teşebbuı 
f'denlerin yollannı kapatmakta oldu~unu 
bevan etmiştir. 

Leh sefaretaneı~nı hücum 
Pari~. 28 (A.A.)- 40 kadar kimse 

Leh sefaretane~inin cephe~ini taşlamış 

camlan klrmış ve kaçmıştır. Gar.erelerln 
yazdıklınnı göre bu tecıtvilzden mak~at 
L\"o,·'da hir takım fe~atkArıne ri~alelcr 

daıtıtnklırından dolavı üç İ$Çİnin mah
kflm edılmiş olmuını protesto etmektir. 
Sefar~thaneye teca\ ÜT. edenlerin hepsi 
komünisttir. 

Hindi Çinde 
Parle. 28 (A.A)- Meb'u~ın meclisi 

hükOmetin bennat1nı ttS\'ip ederek ve ko· 
mUnlstlerin lllndde yıptıklan tahrikttı 
karşı mücadeleye ~iri~mesi için hUltOme· 
te itimat beyan eden hir takriri el kal
dırmak surettle kabul etmiştir. 

O atın hayabnın en acı bir 
,Ontı idi. içinde eyi glnler ge· 
çirditi bu mataıada botun &m
rtl r6m010 ldL Harp olup ukere 
ıitmueydi itleri eyi gittiti tak
dirde onu bOyOltecekti. 

Bu tatlı hayalin yamada ha
kikat ne kadar acı bir ,ede du
nı fordu. 

GOndUz hayatan keımekeıi, o
nu biraz avunduruyordu. Gecele
ri ıokaklan denetmek te onun 
için bir metıale oluyordu. 

Fakat iıtirahatli ol:luğu gece
ler azap •• husran gece_leri idi. 
86yle geceler geç saatlere ka
dar kah•ede oturur, aonra oda
aına 1ııelirdi. Llmbayı yakmıya
rak odanın karanbtı içinde m&
llsıkı olan tabutluktaki tenetir
lerden intiıar eden ıslak tahta 
ve sabun kokusunun havayı dol• 
duran nemini tenerfflla ede ede 
kendinden geçerdi ... 

Bayle kaç gecelt:r olmuttu ki 
daldığı acı dlltDncelerden sabah 
ezanını okumıya gelen Kutsi e
fendinin ezan aeaile kendine 
ıelmiıti ••• 

Bir ııra oldu ki meyuı adam 
belki ~anma rasgelirim diye 
gündOz vakit buldukç• en kala· 
balık caddelerde, k6prft OıtOnde 
aaatlerce durdu, ıeleni ıeçeni 
gözden geçirdi ... 

Yunan Ayanı da iti ... 
• 

18.fnameyi tastik ettı 
Atina, 28 (Ano) - Yunan 

Ayan meclisi dün TUrk-Yunan 
itilafını müzakere ve lastik et· 
mittir. 

Jçtimada hazır bulunan M. 
Veni:ıelos yapılan tenkitlere ce· 
vap vererek Tüıkiye ile bütün 
itilafların ayni zamanda ımıa· 

}anmasını talep etmenin doğru 
ve muvafak olmıyacağım tavsiye 
eden zatın Ankara Yunan aefirİ 
olduğunu söyledikten aonra iki 
hUkflmetin teslihatı bahriyesinde 
mOsavah temin için yakında 

baılıyacak olan müzakerat es· 
nasında bir takım müşkülit çık• 
masandan endişe ettiğini, maa· 
mafih Yunanistanın müaavabD 
tahakkukunu arzu ettiğini, çUn· 
kil donanmanın tecavüzl değil 
sırf tedafii bir gaye istihdaf 
ettiğini ıöylemiı, Türklyenin 
menkul emval için hiç bir taah
hüt altına girmediğini, itilim•'" 
mede böyle bir mecburiyete 
dair biç bir madde de mevcut 
olmadığını söylemit neticede 
lyan meclisi itilafı mnttefikan 
kabul etmittir. 
Mdbadele komi5yonunda 

ltilafname Yunan Ayan roec-
liıince tastik edildikten aoora 
muhtelit mübadele komiıyonun• 
tebliğ edilecektir. HenUz resmi 
bir tebliğ olmadığı için mllba· 
dele komisyonu yeni ~azifesiae 
baılayamamaktadır. " 

Don mühtelit mnbaClele ko
misyonunda ikinci malt bUro M. 
Rivaaın riyaseti altında. öir içti· 
ma aktetmiıtir . İçtimada Yuiıan 
hnkrımeti tarafından komı91011 
emrine verilecek olan 300 bin 
iıterlingin istihkakı olanlara ne 
tekilde tevzi edileceği mUZakere 
edilmiısede henllz k~t't bir 
karar •erilmemiıtir. 

Bu günler onun en Uıp.itli tir 
leri idi. Adata kalbinin içi, pen· 
cerelerinden günut girmİf ııbir 
eda gibi ferah ve aydınhk olu· 
yordu ... 

Bu tetkik ve mlişabede giln· 
terinden birinde RüştO, köprOde 
ıemt komıularından kaymal·a111 
mlltekaidi İbrahim Beye rasgeldl; 
kıpı karıı komşusu idi. Yanını 
yaklqarak: 

- lbrahim Bey •. lbrahim Beyi. 
Diye seslendi: ~ 

Ve ıonra nnun cevab,nı bek· 
lemeksiıin ellerine sanldl: 

- Tanıdınız mı beni?. RUflO· 
Kapı kartı komşunuz.. Canım f'I 
Cihangirde.. 

İhtiyar adam bir libze durak .. 
ladı. YüzO hayret içinde idi. 
Acaba ka11ııındaki adam, ba• 
kikaten kapı karşı komf'I_.. 
RUttü Bey mi idi?... Yoksa bir 
ta•cı ve yahut yankesici 'de ken· 
diıinden bir ıey mi çarpmak 
istiyordu? ••• 

Siması harikulade değiımiftl· 
O şen insanın yerinde tiındf· 
saçlarının yarıdan fazlası ajar
mış ve yüzü kırışık ve çizgilerle 
dolu, üstü başı eski elbiseli 
mustarip bir heyuli bulunuyordu· 

ROştO izahatına devam ediyol"" 
du: 

( Bitmedı > 
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istanbulda ilk otomobil fabrilta5ı Yaz h.astalıl{~arr lJodrum 
3 - \ " 1( il ı·:; 

c11miındeki 
Hattrao !910 

hal1ivot 

Her 10 dakikada bir oto- I Na.-;ı~ korunmalı? 
mobil nasıl yapılır ? Sıhhiy. ~~:~ortavslyede 

h Vilayrt sıhliye mlidlitü AH 

Ford fabrikasını gezen bir mu ar;- Rı:ı:a E. men•rn hııd~lıklarnı-
lcl 

. . anlatıyor dan koı .•nmak ,, :il s.u laniyed~ · · ·· du·· erını rımız gor bulun~~luı: 
~., - Mid'!yi h··fif tulmah, Y•f 

rr. cyvaları yı~ ..... dıktan sonra yelj r. 

ıı:o d ' brlkalarının httri~fcı• glJr!IntJ~fi. 
ror .1

4 TU götfirülOr. 
M. Hami Fort tarahndan ed:: Otomobil na~ıl boyanır? 

lciyede ilk defa olarak lota d F ord otomobillerinin boyası 
len otomobil fabrikası glin en Am rı'kada M. Fordun kendi r tl çalış- e RUtıe artan bir faa ıye c • kimyahaneıinde topraktan ve 
maktadır. Tophane fab~~ka~ıkm d h birçok mevattan istihsal 

· · · gordu - a • i'eıen bir mubarrırımtz d'l" 
l e ı ır. . 
erini ıöyle anlabyor : B boya bugün otomobıller 

J ımak u ı h F'ort fabrikasında ça 1 içı'n kullanılan boya arın emen 
lı k kadar . 

masa başında ça ırna t en iyisidır. 
temiz ve rahattır. Her ıey o o· Bu şekilde elde edilen boya 
lllatik olduğu için işçi en ufak yine otomatik ve fenni usuller 
bir şeyi bile elıle taşıınaz. H~r- dahilinde otomobillere sürülür. 
Parça ber alet kendi kendıne Fabrikada iki türlü boyama 
gelir ve yerini bulur. ameliyesi caridir; 1 - Tabanca 

Fabrika dahilinde boyası, 2 - Daldırma bo~a .. 
Fabrikanın otomobil yapan Tabanca boyası husuıı bır de-

at l . b ı uç kısma ayrılır: po içinde bulunan boya ~ahlO.-
a ye.sı aş .. ıca . daireleri. ltinlin tazyikı hava vasıtasıle ta-
Şası motor karuserı kl' d k" b • 

' 'F d hususi va- banca namlusu şe ın e ı ır 
Am.erikadan or unb'l aksamı delikten boyanacak parçanın 
Purıle gelen otomo 1 ' d B 

rasile dolapla- üzerine fışkırtılması ır. u şe· 
evye)a numara 51 k b k ld 
tına konur Sonra sırası geldiği za- kilde boyama pe......ı.. 'çlaku o . ~-
rn k 

·
1 

bu parçalar gene ğundan bir otomouı aroserısı-
an çı arı an v 1 1 2 dakikadan 

·1 birbirine bag a- nin boyanması -
numekrob.ııratsı eobıl haline gelir. fazla delv ildir. Fakat her otorno-
nara ır o om . 6 f b 

ı . f .. asi kısmın- bıl 4- e a oyamr. 
mal faalıye ı ?n6 ş .. teaddit Daldırma boya usulune ğelince 

da başlar. Şa~ı B mu çalar bu usul parlak netice verdiğin-
d 'b ettır u par 

parça an ı ar . t 'l usta- den otomobil çamurluklarmın 
1 , ' k~ · ı r vası ası e 

l
e e .<trı ı lvın~ et •gahlantt üze- telvini için kullanılır. 
aran ça ıştagı e6.o b · · d d 

d 
}' ene otema- Daldırma oya ısmın en e 

tine ka ar ge ·~ v~ gb 1 anlaşıldığı gibi parçayı içinde 
t"k er in makınesı u parça arı k 1 k~·- ç · bağlıyarak yekpare hararet tesirile boya aynayan 
ye ıgerıne . . l bahalı bir kazan içine sokup çıkarmak-
\>ir bale getırır. Bu . usf abrikala- tan ibarettir. 
olduğundan otomobıl . . asi Her iki şekilde boyanan par-
rıaın pek azlarında candır. Ş çalar elektrik fırınları içinde pek 

kd·- · raptolu-Parçaları ye ıgerıne .. .. az zaman zarfında kurur. 
nurken diğer taraftanda motorun (i,, de 4tJ otomobil 
llıontajı bitmiş ~Jduğundan mo· F ab~~a günde 48 kadar oto-
törU şasi Uzerıne koymaktan b 'l . ı etmektedir. F abri-mo ı ıma 
başka birşey kalmaz. ka 20 memlekete otomobil lh-

Mıiieharrik tezgahlar . raç etmektedir. Bunlardan en 
Şasi ve motörlerin montaı mUbim olanı Romanya Ru:ya, 

lezgi.hları müteharriktir Fabrı - Acemistan, Efganistan ve cıvs-
kanın uı:un atelvesinin bir ucun- rıdır. 
dan nilıa yete kadar pek . ~afıf Son zamanlarclaki iktısadi buh-
bir sü:'.ıtl ~ giderken .. ı-.rı d.e ranın tesıri altında sat-.şm r al-
Yuruyer~ •' çalışır ·:c motor · ~sı- mıt olmasına r . glt\en fabriks 
Ye rapı t"den civataları yıne mütemadi bir inkişaf göstern:ek-
~akiııdcr vc.aıtasile bağiar rno- te her gün yeni yeni in,.ıat 
}erle ş.os, l:irle5dikd~~ soHnra y:pılınt•ldadır. 
t..ırC\s"tİ '<ı.J ·., · ına geçılır. er d l 
t - •• - ı ~ For ıın orm[;n arı 
.:ıraftn e}•Jrtriklc 93ga so a one 
•r~aya ve yak:ırı a{2ğı gayet 
bcb ;h'da nwtah:ı rı ;:< vinçle~ ~a
S(!sj ile rr.ot ~. =j ku i:i .:ri kıı> .n •. ·ıa 
g":itC.t:·Jrk r 

~er ser t,~r."~1 . 
• l~arüscrı de •3~;y• b .. ~landak· 
liltı ısoı:ra ot.,moL• l Y .,loı:: ~e
k, rlcldMi 11 .,ı .• an b·· l eldc ymc 
~ inde 2· 3 metre ııt:f~~ kall<.:r 
ve oto-- · tı' '.r b"r rn ~ • :,.e t.- kerı~k-J .... , _, "" • ' ,. ,. -
(!ti t .: k<?r. Ac~ba ı:~~.:br. s011ra 
l~htar t · .. e 1·..,t.~i,: . ir. 

~Z~tr. Lıze ·1a .. 

Ford otomohiJ,er!r.in iç.:nJ.ki 
oturscak yerleri ö:l~n bezler de 
For~u... ke-;..t i mamulatmdandır. 

f !anri F ord Amerik-:c.!a b:1 ~·i..:k 
bir orman ve bu orman içinde 
bc:;lecliği bir çvlr koyun sfaü

ı ..... i:ıe ar.Alikt:r. 
Bu koyun ları'l yünil tasfiye 

edıldil.ten sonra F ordun kendi 
itılik fabrikasınc!a ipli~ haline 
ge!ir, sonra gene kend'. kurıı::.ş 
fabrika·1ıı la ku ıı~' L_.J,p reö 

meli, hem de az yemeli. Terli 
iken soğuk su içmemeli, mi-!eyl 
bozmamah o zaman insan >·•r 
hasıtalıklarma tutulmaz. 

----Q·•O--
Tıbbt adli müdürü 
Adliye vekaletinin daveti U

ıerine geçende Ankaraya giden 
Tıbbı adli reisi Halit ve Morg 
mild~ril Saim B.ler, lıtanbula 
dJnmüşlerdir. 

Halit ve Saim B.lcrin Anka
da inşa edilecek yeni hapiıane 

ı etrafında mütalaaları ahnnıııhr. 
Bu hapisane Avrupadaki hapiıa
neler gibi muntazam, ııhhl bir 
tekilde yapılacaktır. 

Çelik bacaklz bir 
Türk genci 

16 ay evvel Adanadan hare
ket eden 18 Y<"smda Çelik ba- , 
cak Fehmi Bey 
orta Anadolu .. 
yu yUrüyerek 
geçtikten sonra 
geçen ıene ey· 
lulde lstanbula 
ge1miş ve birkaç 
gtin kaldıktan 
sonra t e k r a r 
yoluna devam 
etmiştir. 

Fehmi Bey 
Karadeniz ve 
Akdeniz sahillerini takiben don 
tekrar lıtanbula gelmiıtir. Çelik 
bacak Fehmi Bey birkaç glln 
sonra gene yaya olarak hareket 
edecek ve Trakyadan baılıyarak 
Avrupayı dolaşacak, 1ıpanyadan 
Afrikaya geçecek ve Mııır 
Suriye tarikile te!trar Adanaya 
dönecektir. 

Fehmi Bey bu ıeyahatini 3 
senede bitireceğini fimit etmek
tedir 1 Muvaffak olmasını te• 
menni ederiz. 

eline aldığı her ıey F ordun ken
di şahıına mıhıus fıbrikuından 
veya her hanfi bir mlleııeseain· 
den gelir, bunlarla dıba emin 
olarak çalışır. 

En IJZ v~vmtye f J fr4 

Fabrikada ltçinin her tUrlil 
esbabı istirahatı ve ihtiyacı dU· 
şünülmUştur. 

b tanbul Ford fabrika11 ame· 
lesi bir işçiye en aı 4 lira yev· 
miye verir. Bu mıktar buı us
talar için 1 O liraya kadu çık
maktadır. 

Kış mevsimlerinde fabrikayı 
teShin için elektrikli kalorifer· 
lerden istifade edilir. Ayni ka· 
loriferler yazın fabrikanın hava· 
sll•l h~m değiştirir ve hem de 

S'J~uturlcr. 
Bun~an baıka fabrikJda Jf('l· 

ı~r , e m ~~· uırlar iç•n mükemmel 
bir h1:ıtane ve rJuktedir bir 
doktor vtı rdır. Doktor her gün 
işrilerin •ıa=-ta! kl:ırı ve yaralari
~e meş6 .. ı olur. 

Mnes:ı .. se yal.ana• b·r rr.~ktep 
açacaktır. inş$latı hitmck ürt"re 
buh:n~ın ~u mcktc.pten '•~r Ford 
şoforü ve-. , sahihi merrencn is
tifade edec•l tir. 

• 

Bulur.~'.i :'l :ıorı atikaya daır 
iki i~ i:rı r; neşroluııacak ---. -

Hafri}"•.iı ~~\pan .Mıslt~r Rays, dün 
?rı~ilterP.ye döndü 

L4ulldt Bodrum cotrıii ~n.rşısında bulıutt IJlı•m• dtv~int alt tJİııa 

Bir müddetten beri LAieiide ve lngilterede birer kitap ne, -
Bodrum camiinde y•pılan haf- redilecek, bu kitaplara resin: -
riyat bltmiıtir. Cımiin yerinde ler de konuJacakbr. 
vaktile bir Biıanı kilisesi bulun· Hafriyatı, enelki sene Sullaöl-
duiu anlqılmıf, cami albnda ahmet meydanında Birtişmüzeü n 
bulunan ve ıimdiye kadar bir namına yapılan hafriyatı idare 

eden Miıter Ka111enin mua vini 
aamıç olduğu zanaedilen mabze-

Miıter Rayıle mUıemizin asan 
nin, kiliseye ait bir kllım oldu- atika muteha11111 Makridi B. 
ju teablt olunmuıtur. idare etmiıler, bu ıeferki haf-

Diğer taraftan cımiin kıl'fl· riyatta Miıter Rayı Britiımüzeum 
ıında yapılan hafriyat netice- namına değil,' müzemiz namma 
ıinde de gene eski bir bina çahımıştır. Miıter Rays, dünkü 
meydana çıkarılmııhr. Betinci vapurla Seliniie gitmiştir. Ati
•tr• ait olduğu anlaıdaa bu naya da uğradıktan sonra Jngil
binada baıı taıtan kab•rtma- tereye dönecektir. 
lara, ıhla aUtUn Ye kemer Son senelerde Sultanahmettc 
baıhklannra rasgelinmiı, bu hafriyat yapan lngiliz heye t i, 
nefis mimari eaerlcr mUıeye artık buna lUıum hissetmemek
kaldmlmıfbr. tedi~. ÇftcıkU Hipodorumun yeri 

Hafriyat neticesi, mutebaasıı- teabit olunmuş ve hafriyatla istih
luca ehemmiyeti haiz görül· daf edilen maksat, husule gel
mektedir. Hafriyata dair burada miı saydmaktadar. 

Heybeli sanatoryomu. 
Yeni den tevsi edilecel{ 

Sana'on omr.ın gÖctJ ·· " .Jı•j 
Hah•r aldığımıza 6öre ıimci iy,. lcadr r · ncak otuz b., J:~• *" 

alabilen Heybcliada l•n• ı or v omu . :ı ) • .,'•n duz y n'11.. l alu 

ili.ve ir,ia teşebLuseta gi. iıi mittir. Oraya '"'P t 0 kan h. • ::3 i ı r ıtJ r· 
dUldcıri intizamdan, teda"i uıulleı i ıı ıu fa~,..~, ne•iccleri.-1 -ı r ı , dok 

torların hazakat ve şcfl~at:nd·rn ıniuoetl&r b '., Ikın1 '1 b ah~· n1 i!! ... te 
dirler. Bu devlet ml'ess .!s ~ sinin t .. kemıniih·n~en , .... • .. cınla b •hS'!•l, \. r 
bir halde ~ö, ~t·k i ıııao ~ ne d~rın t~vk .. .,.:)-·· 

Fakat bu z .. vl.i r.rtJran daha ba,lı• bir §"Y var ki o da ctı·a
fmda min:ıet Vt r.••.mnun:yct 'br ıh1'e~ l'CYtemc.y"p d<ılta ile r· ~:t
mek için ye;- İ g .•• • ~rn F ı)1mla ~ at,lnıuı<lır. 

f!llr·•p.·-: .. · ~:rt'll~rıı~ı-11""''" ı"·•ı: ı•ıı~~ 1 ııır·111 j' ı· • ··· ıt ı j' .~~ıı· · ~~ 
• 

1!11.l:ı •• «M!ll ~ ı '"'I .~, · u ı ~ ., ,r. r ):'.ı .·ll!P.' ı lı' .ı;. • .. .. """ . 1 ~"" 1 ... - .... il!,J ,, .. •'İt.at ' ıı~ l ı h ' " 1 .1. 1 • 

Sciırcrı. ınctiııden : Cenı·i, Ptİ l. ıııu -
~ . 

11ııvci i{,...f,'- . 1ı' c 2C) ~ lnzirnn 9;)( tar i -
·" h i !1 C H J :·ı ~ (1 d İ f h ~ t t) Ü ! l S [) H t 1-t d C İ f; t İ il l <l 

ı -. ' ! ' c! cce~n .. i · H~ n n1 u ~ 1 r· rP.111 azanı q tP ·7-

r dl e :·j r•ca ohırıur. 
Ol ratla be~)'!,,. -:n ~· -: f>, to nfı:-J,,:ı 
c"" l ,.iJi r, • . ,-p~.,. L İ• l'" ve . 

r.. h'"1•
1:ı~ e"l ı n ,,.,, ~ :-, • • lçç"·~;:ı otomubil yap:naK ı._.1a1 

•!I. . ~m:ii]· ı''il'··~~ .~·ı··/~·ır,,ı :ı.ıo~m ·~· ,. : 1 
• • .... " i . .ı · .:: .. , ·: • · ı' J'.41~ ır:~· · i!! . 'tl:" '"" ıu ., .. ,'j; _t ... 1 f . • ·~ı'I - ı,, ~~ •'I "''!'1'1 ıtlt· t ... "!• •ı ~ı ,., 'ı. ~~ ~ 't{"•" "t4' jj ,..ı ! • ~ ,, 1hM\ 1 ·'' " .. ·• ., ' " .... ., ,,• "'" : ~· ıııw '. , .:'~·,. , , •• ~. ılı , ı,, •,. .. , .. ı ~~ıı .... rliir.J,. ı "il. •' .:Oı.u .ı: ... 

Mektepte OL•·i.1•': il< •t1• 
• t 

dcrı:ı )cr veril• · ~ 1 . • 

\:ı .. t·~az •. ·.;.-!& ı g.:.rP.J3 
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w~~Il'ir 
Dostlu~ ıuzeı f atat ... 
Türkiye ile Y ınanistan ara

·nda a d len itilaf tas
tik edı diği için • rtık iki mem· 
leket arasında normal münase
bat n teessüsüne hiç bir mani 
kalmamışbr. Bunun için iki taraf 
arallnda bir dostluk misakı 
aktedilecektir. Ayni zamanda 
her iki devlet tebea~mm yekdi
ğeri arazısmda ikarr.et şeraitini 

teıbit için ayrı bir ikamet 
mükavelesi yapılacaktır. Öyle 
zannediyoruz ki daha şimdiden 
bu hususa dair müzakerat baı
lamıt olacaktır. 

Bu vaziyet müvacehesinde bir 
noktaya işaret etmek isteyoruz. 
Bu nokta Türkiye ile Yunanis
tan arasında aktedilecek ikamet 
mükavelesinin hususi bir mahi
yeti haiz olması icap ettiğidir. 

Eğer aktedilecek mukavelenin 
bu hususiyeti nazarı dikkate alın
mazıa istikbalde tesis etmek is
tediğimiz Türk - Yunan dostlu
ğu için zararlı neticeler Yercbi- · 
lir. 

Maksadımızı tcvıib edelim : 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
dostluk misakı ve ikamet muka
welesi aktolunduktan sonra tabii 
Yunan tebeasımn Tilrkiyeye ge
lerek muayyen şerait dairesinde 
ikamet etmeleri li.zım gelir. Aca
ba milbadele sureti!\ Ttirkiyeden 
gitmiş, yahut İstanbuldan firari 
olarak Yunanis~ana muhaceret 
etmiş olan Rumlann vaziyeti o 
vakit ne olacaktır 1 Çnnkü , 

ı e1"'felce t Türk tebaaı ikerı " 
1 Yun~nıstana gitmiş bulunan 

adamlar bir gün Yunan tebası 

olacaklardır. Bu gibi adamlann 
içinde gene Türkiyeye avdet 
etmek isteyenler de çoktur. Bina
enaleyh ikamet mukavlesinde 
bu noktai nazardan muayyen 

• tedbirler alınmaz ise mübadil 
olarak Türkiyeden Yunanistana 
gitmif olan Rumlann mühim bir 
k11mı bu defa Yunan pasaportu 
alarak memleketimize gelip 
oturmak istiyebilir. Böyle bir 
hareket karşısında likayt ka
lındığı takdirde Anadolunun bir 
takım yerleri gene yavaı yavaı 
Yunan kolonisi haline gelecek 
demektir. 

Nitekim Türk - Yunan itilifı 
Yunan meclisi meb'usanmda 
milza.kere edilir iken esasen 
Trabzonlu olan bir mühacir 
meb'usun söylediği sa:ıler ıayanı 
dikkattir. 

Zira bu meb 'us müaadil ola
rak yunanistana gitmiş olan 
rumlann TürI<iye topraklarına 
kartı bir vatan hasreti çektikle-

. 
Yarım aıır ~: . 

VAKiT 
29 lfazlran, 1880 

······-·------.............. ___ _...__.._. .. 
Çinllik6!kte umumun na-

zarı ibretine kü9adı mukar
rer bulunmut olan müzel 
Oımeninln nizamname! de
hlllıl hitam bulmamıt oldu
oundan henüz kütat olun
mamıttır. 

• 
Rusya ıuarayı meıhure-

slnden Putkinin namına Pet
tersburgta rekzolunan hey
kelin resmi kütadı her ne 
sebebe mebn: ise tehir 
olunmuıtur. 

( - SPO -R ) 

Bugünkü maç 
Macar takımı Rum 
muhtelitile oynuyor 
Şehrimizde bulunan Macar 

Gençler Likinin temsili takımı 
bugün dördüncfi ve sonuncu 
maçını Rum Muhtelit takımile 
yapacakbr. Rum takımı birinci 
sınıf takımlanmıza ekseriyetle 
mağlup olmakla beraber arada 
sırada muvaffakıyetli maçlar da 
yapan bir muhtelittir. 

İlk defa olarak bir ecnebi 
takım karşısına çıkacak olan 
Rum takımının maçı hayli ente
resan olacaktır. 
Sırbiıtanda idman bayramı 
Belgrat, 27 (A.A) - Belgrat 

ta 27, 28 ve 29 haziranda ya
pılacak olan idman bayramına 

iştirak etmek üzere buraya 
10,000 idrnancı gelmiştir. Çe
koslovakya, Romanya ve Lehistan 
ordulan terbiyei bedeniye cemi
yetlerinin heyeti murahhasaları 
da gelmiştir. 

Fransız hükumetinin bir heyeti 
murahhasası da gelecektir. 

ikinci yerli mallar 
• • 

sergzsı 

Sanayi birliği heyeti idaresi 
dlln toplanarak ağustosta açıla

cak yerli mallar sergisi için ya· 
pılan istihzaratı gözden geçirmiş
tir. Birlik 15 temmuzdan itibaren 
Galatasaray lisesine mallann 
nakledilmesine ve sergımn 11 
aiı:ıstostın 26 ağustosa kadar 
açık kalmasına karar Yermiştir. 

H U 'f , ... 

Devlet matbaastnın yeni 
müdürü 

Devlet matbaası mUdürU Faik 
Sabri B. Ankara Gazi Enstitüsü 
mildilrlüğüne tayiq edilmiş ve 
yeni vazifesine baılamıştır. Ye
rine matbaanın fen memuru 
olup Londrada matbaacılık mek
tebinde tahsilini ikmal etmiş 
olan Hamdi Emin B. tayin edil
miştir. Her iki tarafa da mu
Yaffakıyet temenni ederiz. 

rinden bahsetmiş ve Yunan baş 
vekili M. Venizelosu muhacirlerin 
Türkiyede kalan aile mezarhkla
nnı olsun ziyaret için bir musa
ade almamış olmakle tenkit ey
lemiştir. 

Türkiye ile Yunanistan ara
sında hakiki ve samimi bir dost
luk vücuda getirmek mumkun
dUr. Ve bu dostluktan her iki 
tarafın da çok istifade edeceği 
şüphesizdir. Ancak bu hususta 
mühim bir şart vardır. Bu de 
Tüakiyeden yuuanistana gitmit 
olan mubadillerin ve gayri mu
badil firarilerin yunan tabiiyeti 
maskesi altında avdet etmeğe 
çalışmamalarıdır. 

Fikrimizce hükumet daha şim
diden bu gibi ihtimalleri berta
raf etmek için ciddi bir tedbir 
almalıdır. lstanbuldaki Rumlar 
ve Yunanlılar ile memleketin 
diğer aksamında bulunan Yunan
lılann miktannı eyice tesbit et
melidir. Bundan sonra Yunanis
tandan gelecek Yunanlıların Tür
kiyeye duhul ve ikamet şartla
rını tayin ederken de Türkiy~

den gitmiş olan mübadiller ile 
gayri mübadil firarilerin tekrar 
gelip TOrkiyede kalmalarına ma
ni olacak tedbirler düşünmelidir. 

.AWu.cet .A.&UK 

/~~~~CENNET 
,. . 

FEDAYILERI =Yazım: Ömet 1U!Za :=: -
İki at çatlamıştı ! 

Dört yolcu iki ata bindiler 
-72 

Mesrure söylüyorken iki yolcu 
kumluk yolları geçmiş, dağın 
eteğine varmı9lardı. Esrarkeşler 

onlara henüz yetite ;nemişlerdi. 
Fakat geriden gelen toz bulutu 
yedi metreye kadar yaklaşmıştı. 
Haldunun vaziyeti anlamak için 
geriye bir nazar atfetmesi sözün 
mecrasını değiştirmeğe kafi 
gelmişti. Mesrure devamla: 

- Atlannız pek fena değil
miş. Ben bunlann bu kadar 
kuvvetli olduklarını tahmin et
miyordum. Geriden gelenler 
bizi dağı tırmanırken degil, Fa
kat daha ileride yakalayabile
ceklerdi. 

ikisi de atlannı silrdüler. Yol 
dimdikti. Bir lahza tevekkuf 
etmeden ileriliyorlardı. Çok geç
meden ikisi de dağın tepesine 
varmışlardı. Zeydun ile Melike 
burada duruyorlardı. Alev ve 
Duman yanlannda idi. Hepsi de 
istirahat ediyorlardı. 

Haldun bağırdı : 
- Atlarınıza hemen bininiz. 

Dilşman çok yakındır. 
Zeydun ile Melike hemen at

lannın sırtlanna atlamışlar dör
dfi de inmiye başlamışlardı. Bu 
init iki fersah kadar uzuyordu. 
Mearure uzakta bir nokta gös
tererek. 

- Buraya varırsak k\ırtuluruz: 
dedi. 

Onun gösterdiği, yerde gü
müıten bir şerit vardL Onun 
arkasından şehrin duvarlan se
ziliyordu. 

Atlann oraya varacağı, çok 
şüpheli idi. Haldun, bir kendi 
atına, bir Mesrureye bakmış, ve 
başını sallamıştı. 

Haldun haklı idi. Atlar çatlı
yacak hale gelmişlerdi. Zavallı
lar yokuşu, soluya soluya iniyor
lardı. Hayvanların ayakta dura
cak halleri kalmamıştı. 

Bunlar olsa olsa dağı iner ve 
ovaya varabilirlerdi. Haldun bu
nu açıktan açığa söyledi ve 
Mearure onu tasdik etti: 

Melikenin kafilesi dağı indik
ten sonra esrarkeşler bin arşın 
kadar geride kalmışlardı. Hal .. 
dun atını mahmuzlıyor, Mesrure 
kırpaçinı şaklatıyordu. Fakat bu
nun ne faidesi olabilirdi. Netice 
yaklaşıyordu. Birkaç adım sonra 
Mesrusenin atı durmuş, ve yere 
yıkılmış, Haldunun ab onun ya
nına düşmüştü. 

lki arkada, yaya kalmışlardı. 
Haldun ileride duraklıyan Zey
dun ile Melikeye: 

- İlerileyinizl 
Diye bağırdı. 
Fakat onlar ilerlemediler. Hal

dun tekrar bağirmış, fakat bir 
tesir yapamamıştı. 

Zeydun geriye dönmüş, ve: 
- Hep beraber ölünüz! de

mişti. 

Mesrure Alev ile Dumana yak
laıarak onlan okşamıt ve onlann 
öteki atlar derecesinde yorgun 
olmadıklannı görmüştü. Bu va- · 
ziyet ona yeni ve son bir çare 
ilham etti. Mesrure: 

- Bu atlar iki kişiyi taşır! 
dedi. Haydi Haldun Melikeye 

iltihak et. Ben de Emir Zeydun 
ile beraber bineceğim. Bu asil 
atlar, bizi yolda bırakmaz!. 

Hepsi de Mesrureye itaatetti
ler. Alev ile Duman sırtlarında 

ikişer kişi olduğu halde ilerledi
ler. Esrarkeşler deminki tevak
kuften ümitlenerek Şeyhin em
rini yerine getireceklerini ve 
firarileri yakalayacaklarını z<m
nettikleri halde bu yeni hamle 
karıısında hiddetlenmişler ve 
hayvanlarını mahmuzlamişlardı. 

Alev ile Dumanın ikişer adam 
taşıdıklari halde kuvvetli adım
larla hareket ettiklerini gören 
Zeydun hayli umitlenmişti: 

- Duımanların atlan da yo-
ruldu. Onun için kurtulmak 
ümidi henüz kaybolmamıştır, 

Fakat bu sözler pek fazla bir 
teselli vermemişti. Katolunacak 
mesafe on kilometreden kısa 
değildi. Ancak bu uzun yol 
geçildikten sonra köprüye var
mak mümkündü. 

Yolcular ilerliyorlardı. Mesa
fenin dörtte biri, derken yarısı 
geçilmişti. Fakat ilk defakiler, 
yüz metre kadar yaklaşmışlardı. 
Bunlar aradaki mesafeyi gittikçe 
kısaltıyorlardı. Arada hemen 
hemen elli metre kalmamıştı. 
Fedayilerin biri mızrak atarak 
kaçanlan korkutmak istedi. 

Melike bir çığlık koparmış, 

Mesrure: 
- Atlan mahmuzlayinizl diye 

bagırmıştı. 

Haldun ile kardeşi atları 
mahmuzlamışlar, Alev ile Duman 
ahırlarından yeni çıkmış gibi 
müstesna bir kuvvetle atılmış

lardL lki kilometre daha katolun
du. Humus köprüsü pek yakındı 
ve şehrin kuleleri görünüyordu. 
Yolcular küçük bir vadiye inmiş
ler, ve köprü ile şehri görmez 
olmuılardı. 

Fakat Alevı ile Dumanın da 
biltün kuvvetlerine rağmen, sırtla
nndaki çift sıklet altında ezildik-
leri hissolunuyordu. lkisi de so
luyor ve titriyordu. Y okular on-
lan tekrar mahmuzlamışlar, on· 
lar da birkaç kere atılmışlar, 
fakat mahmuıda onlara tesir 
etmemiye başlamıştı. 

Esrarkeşler naralar atarak 
yaklaşıyorlardı. Alev ile Duma
nın kuvvetten düştüğünü farke
den bu adamlar birkaç dakika 
sonra me~amlarına nail olacak
larını anlayarak bağırıyor, çağırı
yor ve gök gürültüsünü andıran 
bir hamle ile hasımlannın üzeri
ne atlıyorlardı. 

[nitmedı] 

Şehir meclisi 
Kadınlarden ancak bir iki 

namzet g6ıterilecek 

Şehir meclisi aza namzetlerinin 
tesbitine iki hafta sonra başla
nacaktır. Fırka müfettişi Hakkı 

Şinasi Paşa kadınlardan da bir 
iki namzet gösterileceğini fakat 
bu hanımların kimler olacağı 

hakkında henüz karar verilme
diğini ıöylemiştir. 

Çocuk hakları 

Memlekette çocuk ha~ 
nm tanınması~~ ar 

kuvvetli adımlar atılcııgını g oıil 
mek, insana t eselli ve ~ 
veriyor. Çocuk sarayı ve ç 0-
saltanatın:Ia bu duyğunun 111 

1 
balağalı şekli sezilse bile, gcO ~ 
bu ümit ve teselliye b?z~. 
gelmiyor. Uzun, süreklı ~ yt' 
rın aç. ve çıplak bıraktıgt . çor 
timler gönlümüzdeki şefkatıjıde-
turdu. Öyle sanıyorum ki b ,).al 
ki ilk uyanış bu acıklı d 
i ~inde başladı. ·fıl 

Çocuğun edebiyatımıza /;ı•t 
de yine bu yüzdendir. j 
bu mevzuu en yakın aşaııas& .J 
mak itibarile her yerden e f(I' 
mektep kavradı ve bu k~; 
yışla terbiye tarihimiz, usu 
miz yeni bir cereyan aldı. ı,ıı' 

Eski sistemde çocuk te~~ 
edilmez, tabii bir çerçeve ı ' 
büyür giderdi. Bugün oD~ 
kıymetli bir varlık na 
bakılıyor. t 

Geçenlerde Istanbul erk~lı·~ 
sesinin kampını ziyaret etıniftı j 
Çadırların kurulduğu kıyıya a~ 
bastığımız zaman, yavruları er) 
sofralarında bulmuştuk. ti f 
bol, taşkın bir sıhhat içinde·b" 
yorlar, içiyorlar tatlı ve ki 
şakalarla gülüşüyorlardı. ~ 

Bütün bir gün orada k~ 
Gençleri ömür prograınl t 

her anında seyrettik. KaınP ~ 
yatı yalnız sıhhat iti, aad~ t' 
kerlik işi değildir. Bütü? bit ot' 
ne ağır ders programlanle Y ~ 
lan kafalann, güzel havab ~ 
yerde, sıhhat şartlan ~ ' 
dinlendirilmesi iyi bir şeydı~~ 
iyi şey, çocuk haklannin bı dıl' 
safa alındığım gösterdiği k• eft 
başka faideleri de vücut f 

yor. k.-! 
Hocalar, terbiyeciler için 1ı9 

hayatı, az bulunur bir tele~ 
ve tetkik sahasıdır. Bütün J 
biyeciler, çocuğun mekte~, .JI' 
gibi havası tazyik edilmıt 7.,,-

lerde miişahede altına alıD~ 
yacağını söylerler. Hatta t _.hlJ' 

füs bahçeleri bile çocuk ':'"-t 
nun biitün samimiyeti ile I"" ... 
neceği, kılıfından sıynlacajı ~ 
ler değildir. Kamplar, mnre~ 
ler için zengin bir nimettir. ı' 
de pek yeni olan bu usul b I" 
çocuk hakkını veriyor heıD ,r 
limle uğraşanlann büyük Y 
dımcısı oluyor. 

Pazar 

mm 
Haziran 
1930 Sefer 

11"9 

91~ Ganqin doluşu: 4,11 - batıp : 1 ' I 
Ayın dotu1u : 7.38 - balı1' : ,,,ı 

Namaz 
Sabah ôtta lkiadı 
2.28 ız,17 16,18 

Bugünkü hava ' 
Bugün rüzgdr hafi f lot/IJS ~ 

iı:i olac:ıktır 
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Adliyede 

Ali Muhittin ve Hü
seyin Suat B.ler 

D&ln mahkemeye gelmediler 
davaları sukut etti 1 

Haa Bekir zade Ali Muhittin 
B.. aleyhine Hüseyin Suat 8. in 
açtığı darp ve Ali B. in Suat 

B. aleyhine " Mari Bel " manzu: 
nıeainden dolayı man.zumeyı 

neıreden "Cümhuriyet,. mes'ul 
mlldlirO Mehmet Agah B. de 
dalıil olmak tızere açbğı hakaret 
davası diln sabah Beyoğlu bi-

rinci :ulb ceza makkemesinde 
tetkik olunmUJtur. Muhakeme, 
tahit celbine kalmııbr. 

Daha evvelki muhakemeden 
ıonra adliye binasından çıkar
ken barışan Hüseyin Suat ve 
Ali Muhittin B. ler. davalann
dan vazgeçtiklerinden dün ın:u· 
hakemeye gelmemişler, hAkim 

Reşit B. ' davalann sukutuna 

karar vermiştir. 
Mahkemede bir tevkif 

Emanet memurlarından Hik
met Ef. , zimmetten ağır ceza 

mahkemesinde üç aya mahkOm 

T · " Bu zimmet olmuştur. emyız, ' 
değil, ihtilastır ,, demiş ' d~ 
mahkeme nakza ittiba ve gayrı 
meykuf Hikmet Ef. yi. tevkif 
etmiştir. Tahkikat, tamık olu-

nacaktır. 

2 buçuk sene 2,000 lira 
Beyoğlunda marangoz Ahm~di 

6ldüren Jak dün İsla.n?ul agır 
ceza mahkemesinde ıkı buçuk 
sene hapse, 2000 lira tazminata 
mahkum olmuştur. 

Elli kuruş alacak mes'elesin-

den çıkan kavgada Jakm elin· 

deki doğramacılık aleti ile 

Ahmedi yaraladığı, öldürmek 

kastı bulunmadığı neticesine 
vanlmış, yaşı da on sekizden 

fnzla olmadığından, bu ceza 

Yerilmiştir, 

Taksim meydanında arsa 
fietları arttı 

Taksim meydanının tanzimi 
nzerine bu cıvar ev ve arsalar 
fiabnda büyük bir tereffii baş
lamış talimhane meydanında bir 
metr~ murabbaı yer 130 liraya 

çakmıştır. . 
Abidenin tam karşısına ısabet 

eden arsaya Istanbulun en büyük 

ıinemasıoı yapmak Uzere iki 
ıirket talip olmuştur . 

Bundan maada lstandartoil 
gaz kumpanyası da ~rsala~dan 
birinde iki büyük pavıyon mşa
ıına başlamış ve bu arsanın 
metre murabbaını 130 liraya 

aahn almışbr. 
Ahçılık dersleri dün 

verilemedi 
Hava gazı şirketi Beyazitte 

Elektrik şirketi bınasında cu
martesi gnnleri halka ahçılık 
dersleri veriyordu· Bu hafta 
havaların sıcaklığı dolayısile 
ahçılık dersleri diin verileme· ' 

nıiıtir. 
Macar sefaretinde 

Dnn Macaristan sefaretinde 
bir gardenparti verilmiştir. ~i: 
yafette ıehrimiz Macar kolonısı 
hazır bulunmuştur. 

Rus sefiri 
Evvelki gün Ankaradan .. ş~h

rimize gelen Ru11yama Turkıye 
1efiri Silriç Y oldat cenapları bu 
g8n tekrar Ankaraya gidecektir. 

Güzel san'atlar akademisinde 
Avrupaya gitmek için açılan resim milsabakasını 

Bur.salı Şefik Bey kauındı 

MSM.blJlutyı kazlm411 tablo 

Huıusi talimatnamesine tcvfi .. 
kan her sene Güzel san' atlar 
akademisinde resim ıubesinden 
mezun olan talebeler ara.unda 
müsabaka açılmakta, birinciliği 
kazanan A vrupaya gönderilmek· 
tedir. Bu ıene de ayni suretle 
bir mD.sabaka açılmıt ve Bursalı 
Şefik B. birinciliği kazanmqbr. 
Şefik 8. yakında Avrupaya gi
decektir. Bu gencin ı,aparak 
kendisine birinciliği kazandıran 
reami dercediyoruz. 

Y alovada su işi 
Y alovaya 15 kilometreden mebzul 

soğuk bir memba suyu getirildi 
ve 

tmanna her gOn mlltezayit bir 
gayret sarf edilen yeşil Y alovada 
yeni bazı tesisat vilcude getiril
mektedir. Son ıamanlarda Yalo· 
vaya 15 kilo~etre uzakta soğuk 
bir memba suyu bulunmuş ve 
Yalovaya celbıne teşebbüs edil· 

Bayezıte tünel 
Evvelki gün akşam refikleri

mizden birinde Jstanbul Tramvay 
şirketi tarafından Eminönü - Be· 
yaııt arasında bir metropoliten 
( tünel ) yaptırılacağı yaıılmıştı. 

Halbuki tahkikatımıza nazaran 
şirket bu imtiyaza sahip olmak
la beraber henüz böyle bir tasav
vuru yoktur. 

Bu tünelin. inşası her halde 
yakın bir atide bile mümkün 
olmıyacaktır. 

Adalar elektriği 
Adalara verilecek elektrik 

cereyanı için !.~?~!an .~esisat Kar· 
tala kadar goturulmu~ ve bur~
da birçok evler elektrıkle tenvır 
olunmuştur. 

Tesisat bir taraftan da Eren
köy istikametinde Kartald~n 
geriye doğru tevsi edilmek.tedır. 

Diğer taraftan cereyanın Ada
lara getirilmesi için icap eden 
bütün haıırlıklar bitmiştir. Yal-
nız mukavelenamenin imzalan· 
ması beklenmektedir. 

Etıbba odası idere heyeti 
toplandr 

Ebbba odası idare heyeti diin 
reis Tevfik Salim Pş. nın riya
setinde toplanmıştır. Tevfik Sa· 
lim Pş. içtima hakkında bir mu· 
baririmize şu izahatı vermiştir: 

- Bugün mesaili cariyenin 
mUzakeresile meşgul olduk. Se
lim Sım B. ve kızlan hakkın· 
daki takrir, kongre kararile 
Sıhhiye müdürlüğüne havale edil
miş ve bizim için yapacak bir 
şey kalmamıştJr. 

Oda heyeti idaresi çarşamba 
günü tekrar toplanacaektır. 

mitti. 
Ahiren bu teıebbnı nihayet 

bulmuş ve dün suyun Yalovaya 
akıhlmaslna muvaffakiyet baul 
olmUJtur. 

Resmimiz yeni suyu kaplıcala· 
ra isal eden yolu göstermektedir. 

( VUKUAT J 
l intmor IHe~~üsü 

İkisi kurtarıldı, birinin 
beyni par<salandı 

Dün üç kişi intihara teşebbüs 
etmiştir. Birisi ölümle neticele
nen bu vak'alar şunlardır: 

1 - Büylikadada Kalfa so~ 
kağında 15 numaralı evde otu• 

ran 76 yaşında Fransız tebea· 
sından Y anuva isminde bir ih
tiyar üç senedenberi çektiği 
hastalığın geçmemesinden mü
tessiren kendisini yattığı odanın 

penceresinden sokağa atmış, 
beyni parçalanarak ölmüştür. 

2 - Hasekide Başçı Mahmut 
mahallesinde oturan makinist 
Hadi Efendi evde kimse yokken 
tavana taktığı bir ipi boynuna 
geçirerek kendini asmıştır. 

Hadi Efendi ölmek üzere 
iken kaıın valdesi yetişmiş ve 
bıçakla ipi keserek damadını 
kurtarmıştır. 

Hadi Efendi, Cerrahpaşa has· 
tanesine kaldırılmıştır. 

3 - Unkapanmda Haydarda 
oturan 70 yaşında Halil isminde 
biri uzun müddettenberi çektiği 
hastalıktan kurtulam1yacağmı an
layınca 7 metre irtifaındaki pen· 
cereden intihar kastile kendini 
sokağa atmış ve vücudunun mil· 
teaddit mahallerinden yaralan· 
mıstır. 

Halil berayı tedavi Cerrah· 

, 

Ferdinant Jnemleketiue 
avdete nıi lıazırlanı!Jor? 

Deyli Telgrafm Sofyadan al
dığı malCımata ğöre, sabık Bulgar 
kıralı F erdinandın, Kıral Karol 
gibi memleketine avdet edeceği
ne dair birçok şayialar intifar 
etmektedir. 

Resmi tebliğlere rağmen perde 
arkasında birşeyler döndüğü an· 
la~ılıyor. Sabık Bulgar kıralının 
gemisi olan Ôksengradı hazırla-
mak için vukubulan hararetli 
faaliyete büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

Hük6met mahafili ile gazete
lerin ekseriSi nazarında bu ha-
berin aslı yoksa da bazı gazete· 
ler aabık kıralın geri dönmekte 
haklı olduğunu, bunun arzu 
edildiğini, ıabık kırala mukave• 
met veya mumanaatin doğru 
olmıyacağını kaydetmektedirler. 

Birçok gazeteler, hiıli hazırda 
Karleıbatta bulunan Bulgar baş
vekili td. Liyapçefin sabık kıral 
F erdinandı ziyaret niyetinde ol
duğunu yazıyorlar. 

Bir rivayete göre F erdinant 
Ôksinogr.ad gemisi ile son ba
harda V amaya gelecek ve ora· 
dairi yazlık köıkilnde ikamet 
edecektir. 

Siyasi mahfillere göre Ferdi· 
nandıo avdeti siyasi bir ehem
miyeti haiz değildir: 

Çanakkaleyi ziyaret 
Şe.hitllkleri imar cemiyeti 

dan de iopLındı 
Şehitlikleri imar cemiyeti idare 

heyeti dün fırkada toplanarak 
14 ağustosta yapılacak olan Ça
nakkale gezintisi bakkmda mü
zakereler yapmıştır. 

Karaca Ahmette yapılacak 
olan ıebitler abidesi için yakın-
da sao'atkirlarımız müsabakaya 
da\et edilecektir. 

Küçük haberler 

Rusyaya ihracat - Bir kaç gü
ne kadar şchr~mizden Rusyayı yeniden 
deri ihracına başlanacaktır. 

Çeşmelerdeki kalabalık - E. 
maııet yaz münasebeLile çeşme başların· 

daki iı:dih:ımın önüne geçmek için ha!ka 

mahsus çe şmelerden teşrinievvele kadar 
sakaların su almasını menetmiştir. 

Ekmek ucuzlayacak - Buğday 
fiatlannın di.işmesi üzerine ekmeğin bu 
günlerde bir kuruş daha ucuzlıyacağı 

tahmin edilmektedir. 
Zeytin yağcıların müracaatı -

Zeytin tüccarlan dün ticaret odasına 
müracaat ederek kıl torbalardan gümrük 
resmi almmaması için odanın tevassutu· 
nu istemişlerdir. 

Radyo işi - Radyoyu almayı ta
lip olan Amerikan şirketinin miimessili 

diln şehrimize gelmiş ve şirket müdürü 
Hamdi beyi ziyaret ederek bazı izahat 
almıştır. 

Acente ve cobetler - Borsa as
it acente ve coberlerinin 930 ücretlerini 
temmuza kadar korn serliğe tesviye edil
mesi bildirilmiştir. 

paşa hastanesine kaldmlmıştır. -
./lçıkfa denize giren bir 

ermeni boğuldu 
Zabıtanın kontrolüne rağmen 

boğucu sıcaklardan kurtulmak 
için bir kısım halk elin açıkta 
denize girmektedir. Boğaziçinde 
ve Sirkeciden Y edikuleye kadar 
olan sahada açıkta denize gi
renler fazladır. Bu tehlikeli it 
diln ilk kurbanını vermiştir: 

Y eniköyde lstinye caddesinde 
253 numaralı evde oturan Tatar 
isminde bir ermeni denize gir· 
miş, sulann akınbsına kapılarak 
sahilden açılmış, boğulmuştur. 
Tatann cesedi Koço isminde bir 
sandalcı tarafından çıkanlmıştır. 

1 Memleket haberleri 1 

Zehirli" sıtma! 
Tevessü mü ediyor? 

/zmlr madde{ umumlliğlnin 
kar~ıy1Jk1J bele<iiye:Jini dava 

edeceği söv/eniyor 
İzmirde karşıyakada Bostanlı 

köyünde çıkan zehirli sıtmanın 
alman tedabir neticesi yüzde 
otuz nisbetinde azaldığı söylen
mektedir. Bununla beraber tz
mirli refiklerimizin haber ver
diğine göre hastalık Bayraklı 
ile Balçuvada da bq göıtermiıtir. 
h~ir müddeiumumiliğinin Karıı
yaka belediyesi aleyhine bir dava 
ikame edeceği söylenmektedir. 
Mnddeiumuumi Hidayet B. ga· 
zetecilere belediyenin bu İfte 
ihmal ve teseyyübll varsa dava 
açacağını, bu noktayı te1bit için 
keyfiyeti viliyetten sorduğunu 
beyan etmiotir. 

Urla cinayeti 
Rüıvetçiler mahkemeye 

veriliyor 
Urla hlkiml 1hAn Ziya Beyi 

alditrmekle maznun olanlann 
muhakemeleri yapıhrken pbitlerin 
ifadelerini tevil için bin lira 
riifvet vermeğe teıebbilı eden
lu hakkındaki tahkikat evrakı
nın müddei umumiliğe verildiği 
yazılmqb. "Anadolu,, refikimizin 
yazdığına göre milddei umumi 
Hidayet B. evrakı okumuı ve 
rüşYet dağıtmağa t.eıebbos eden
lerin muhakemeleri IOzumunu 
muvafık görerek esas mOtalea 
ile evrakı iade etmiştir. Rüşvet 
hadisesi mamunlan sabık Urla 
kaymakamı Tallt, Urla Fırka 
mutemedi Hüseyin Avni, sabık 
jandarma kumandanı Halit Bey
lerle daha bazı zevattır. Bu, 
diğer mazounlann muhakeme
lerile tevhit edilec:ektir. 

Bir f 4re istll&sı I 
Menemende mezruata anz 

olan farelerden bir kııını Manisa 
cihetini iıtill ederek bağlara 
geniJ ıurette 

baılamıılardır. 
üzümler didik 
iki tarafta da 
vam ediliyor. 

zarar vermeğe 

Bazı . bağlarda 
didik olmUftur. 
mncadeleye de· 

iz.mirde bir igfal hadisesi 
Geçenlerde lzmirde Zehra 

isminde genç bir daktilo intihara 
tdşebblis etmit fakat kurtarıl· 
mıştı. Bu hadisenin çok hazin 
birsebebi olduğu Zehra H. mın 
verdiği ikinci bir ifadeden anla
ıılmışbr. Buna nazaran Zehra 
hanımın yamnda çalııtığı Fahri 
isminde bir zat tarafından iğfal 
edil mis ve Fahri beyi bir giln 
kendi evinde ve mqhut bir cürtım 
halinde yaklayao zevci zevcesi 
Zehra hanımın sekağa kovmuş· 
tur. Zebra hanam da bunun üze
rine kendisini denize atmışbr. 
Zehra hanımın bu yeni ifade ve 
itiraft üzerine tahkikat başka 
bir ıekil almııtır. 

'Ankara radyosuJ 

Bugünkü program 
Ankara, 28 (Vakıt) - Ankara radyosu 

Riyaseticümhur mu.;ikİ heyeti şefliğinin 
musiki programı: 

Saat 18,30 !öcnfonik orkestra. 
ı - Balf uvertur zlgoyncrin. 
2 - Gabriyel piyeme suvit izci&. 
3 - Lalo dan ~ maıuken. 

4 - Betoven fantazi moznyik. 
5 - Milloker vals yonatım Maker. 
6 - Straus marş imperatorun seyıheti 

saat 20-10 : Viyolonist Halil ney ıara
fınd:m solo. Ajans haberleri ~aat 20,30 
Caz heyeti tarafından müteaddit parçalar. 
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Hasan kolonyası: Limon çiçeklerinde~ 
Muıtahzar 90 derecedir.Dünyada mevcut 'bütün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mUtehassıslan, eaanıfabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnüvH kokusu ka f • 1 a 

lil vehayran kalmışlar ve bu nefis Şark müstahzarından külliyetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmekl.! "1~P 
daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Haatalara hayat ve tifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpınb zamanlarında bir hayat arkadaşıdır . Fiatlar 3 

mütbit tenzi)it yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan Ecza deposudur. . •, 

------------·-----·-----··--··---------··----·--·------··------------·--·· • 
ilan 

1 - Askeri liselerle urta mekteplere 930·931 ders senesi kadro 
noksanını doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih edilmek 
üzere aıağıdaki ıartları haiz Türk talebesinden ihtiyaç miktarında 
leyli ve meccani olarak talebe kayt ve kabul edilecektir. 

A) devre sınıf IÇlD 

1 6 
" 

16-12 yaşları içinde olanlar 
1 7 

" 
17-13 " 

,. ,, 
1 8 

" 
18-14 " " tt 

2 9 
" 

19-15 " " 
,, 

2 10 " 
20-16 " u tt 

2 11 ,, 21-17 " " u 

B) Ev•elce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadetname 
veya tesdiknameyi haiz bulunmak. 

C) Vtlcudun teıkilib ve sıhhati müsait ve sağlam ve her ttırlU 
emraılardan beri olmak ( emrü kumandaya mani rekaket misilli irı 
:zaları olanlar ve boylan pek kısa olanlar alınmaz.) 

D) Kuaurıuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. 

E ) Aileıi hiçbir ıui hal ve ıöhret sahibi olmamak. 

2 - 6 ancı sınıfa yeni birinci devre birinci sınıfa gireceklerin 
tam devreli ( 5 mualliınli ve 5 dersaneli) resmi ilk mektep ıaha
detoamesini haiz bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tahsil 
edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden imtihan 
vermeleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 inci ve UçilncU sınıflariyle 
lise sınıflanmn her hangi birine girmek üzere müracaat eden hu· 
ıusi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan resmi ve hu· 
susi meslek mektepleri müdavim ve mezunları girmek isteyenleri 
sınıftan evvelki sınıfların bütün derslerinden imtihan edilirler. Bu 
meyanda askeri tedrisat hakkında 8 inci sınıfa ğfrecekler 1 inci 
kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1,2 inci kitaptan 10 ncu ıınıfa 
girecekler 1,2,3 llncü kitaptan 11 inci ıımfa girecekler 1,4 kitaptan 
imtihan edilirler . 

3 - Resmi Orta mekteplerden ve Lise ınmflarından naklen 
gelenleri askri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettiklerine 
dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz oldukları ve ipka 
bulunmadıkları takddirde müadil sınıflara bili imtihan '.alınırlar • 

4 - Ka.yt muamelesi Temmuz iptidasında baılıyaoaktır. 1 inci 
maddedeki tartları haiz bulunan talebelerden ikinci devreye talip 
olanlar lstanbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar Hahcoğlu 
As. liselerine ve lıtanbul haricindekiler de doğrudan doğruya dahil 
aakert liseye veya orta mekteplerin mUdllriyetlerine ve 
askeri ve ya orta mektep olmıyan yerlerde bulunanlar İlim 
okudukları tarihten itibaren bulundukları yerlerdeki en büyük 
pkeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. tiklerine iıtida ile 
mtıracaat ederler. Yeniden kaydı kabul muamelesi lisenin son 
ıınıfları için 25 Temmuzda diğerlerinin ıımflar için l 0-8-930 hitam 
bulur. Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 

Ders senesi baıladıktan sonra sivil liselerden naklen askeri 
liseye geçmiye talip olanlar kabul için mUfettiıliğe müracaat 
etmelidirler. 

5 - İstidalara rapdedilecek evrak vesaik şunlardır: 

A) Fotoğraflı ·nutuı tezkeresi veya resmen musaddak ıureti 
B) Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi ( Atı aaha

detnamesi olmıyanlara askeri lise veya orta mektep hekimleri 
tarafından meccanen aşıyapılır) 

C ) Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mebtebin fotoğ· 
raflı ıahadetname veya keza fotoğraflı ve lef erruath tasdiknamesi. 

O) Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma• 
dıkları hakkında mahalli hükumetinin fotoğrafla ve musaddak bir 
ilmühaberi. 

E ) Askeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu takdirde 
mektebin tab'i olduğu ve olacağı Kanun talimat emrü esaaları bili 
kayd şart tamamen veya aynen kabul edeceğine dair velhinin ve 
kendisinin birer teahhüt senedi. 

F - Sarah uyku halinde gezer sidikli bayılmak Ye marazı 
çarpınmağa müptela olmadığı ( bu gibi hastkhklkrdan biri ile mek
tebe 1 vermezden evvel malul alduğu biJabara anlatılan talebe mek· 
tepten çıkıkarılır. Ve ozamana kadadar o telebe için bUkftmetçe 
ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin ettirilir ), ve veli bulunma
dığı ve her hangı bir zamanda tahsili terk etmek isterse ve zabit 
olmadan evlenirse mektep masrafını tamamen tediye edeceği 
hakkında noterlikçe musaddak velisinin teahhfitnameıi. 

G - Peder ve valdesi bayatta değıl iıc velisinin kim olacağına 
ve tatil zamanında mezun gidecek ise kimin nezdine gideceğıne 
dair muteber bir vesika. 

H. - Heyeti sıhbiyesi mümkün mertebe tam olan askeri bir 
baatanenin veya muayene komisyonlarının ııhhi raporu. ( Kabiliyeti 

-. ftSRi MOBilYft Mf~HfRi ~ 
kesi memnun edecek müteaddit mobilya 

28 Haziran 930 
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1 Jandarma. ima.lata.nesi ilanları 
Yerli imal edilmiş olmak üzere 617 adet demir efrat karyolası 

kapalı zarf milnakasa usulile satın alınacaktır. Münakasa 14 Tem
muz 930 pazartesi gllnU Saat 14 te Gedikpqada Jandarma 
imalithanesinde yapılacaktır. Şartname imalathaneden verilir 
Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede mUnderiçtir. 

Şehremaneti· İlanları 
-

Beyoğlu daire1inden: Ortak6y Ermeni kilisesinin tanzifat 
tenvirat borçlanndan dolayı tahtı hacze alınan bir adet piyano 
Ye iki adet bUyilk ayaklı çalar ıut Ye aekiz adet ha.zaran 

undalya 25 haziran pazar ıOnU ıaat on Uçte ortakCSy çarıııın
da bilmUzayede satılacağı ilin olunur. 

Türkiye kibrit ve çakmak 
inhisarı işletme idaresinden: 
Memur kadromuz ta'.Damdır. Beyude müracaat edilmemesi rica ve ilA.n olunur. 

l~~I~~ 1111~~~11~11~11 
Büyük Tayyare Piyankosu 

6 inci keıide 11 T emm 1930 dadır 
~ 

Biiyiik ikramiye 200,000 liradır. 
Ayrıca 100.000 liralık bir mOklfat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

Hiç kazanmamış Numaralara 30 zar lira 
teselli mükafatı veri]ecektir. 
Bayilerden Temmuıun yedinci gllnil aktamına 

kadar talep edilmelidir. 

~1~111111 
bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) sutunu veçhile.J 

6 - Muhtelif sınıflara kayt olunan talebe miktan kabul edile
cek miktardan fazla ise matlup şeraiti haiz olanlar arasında sınıf
larına göre Türkçe yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğrafya ve tabi
iyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 

7 - Mekteplerdeki kaydı kabul komisyonlannca kayt ve ,ayanı 
kabul g6rUlen talebelerin kabuli kayıtları He dahili jurnal edilme
leri mUfettiılikten ayrıca verilecek emir Uzerine yapılır. 

8 - Orta mekteplerin birinci ve ilıinci 111nıflanna alınacak 
olanlar temamem Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve 
UçllncU aınıfa ahnacak olanlar Istanbulda ve Bursada bulunan as
keri liselerle Erzincan ve Konya orta mekteplerine ve müfettişlik
ten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Lise ikinci devre 
ıınıflarına kabul edilecek olan talebe temamen Iıtanbuldaki ve 
Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci ıınafın 
mllsabaka imtihanına temmuzun 25 ve diğerlerinin aguatosun 11 
inde baılanır. 

10- Taliplerin kabulü kat•i emrine kadar yapacakları masraflar 
kendilerine ait olup gerek bunlann ve gerek hiç kabul edilmeyen
lerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler hiç bir taah
hütte bulunmazlar. 

11 - KaydU kabul komisyonları aıağıdaki lise ve orta mek-
teplerde açılacak. 

1 - Kuleli lisesinden (yalnız ikinci de•re talebeler için) 
2 - Halıcoğlu lisesinde (yaloız birinci devre talebeler için) 
3 - Buraa liıeıinde (yalanız birinci ve ikinci talebeler için) 
4 - Konya lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 
5 - Erzincan lisesinde (yalınız bidnci devre talebeler için) 
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Dol{t<?r aranıyor 
Cerrahiye aşina gece ve gürı" 

düz hastanede kalmak lizere bir 
doktor asistana ihtiyaç vardır. 
Talip oların Şişli Sıhhat Yurdu 
ırıüdiriyetine müracaatlan. 

Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiabmer binası 

No. 10 Telefon: İst. 2622 

Tashih- Vakıt gazetesinin 27 
haziran 930 tarihli nüshasının 

yedinci sayıfasının dördüncü sÜ" 
tununda lstanb~l iiçündi icr• 
dairesinde verilen ve Erenköy .. 
Göztepe asma fidanlıklarına ait 
ilanın yirminci satırındaki Olirn" 
piya ismi Evlombiya ve yir~ 
Uçüncn satırındaki Raika iınıJ 
ise Raife olacağından olıuretle 
tashih olunur. 

Sahir Opereti 
Yaz temsillerine başladı. 30 haziran 

pazartesi akşamt rneşiktaş Köyiçi par~ 
tiyatrosunda ilk temsil: ( Gözyaşlanrn ! 
büyük eser Solo: piyana ile Sevim l lanırtt 

Profesör Doktor 

Me Lutfi 
Cülhane ve Cerrahpaşa hastan:lerl 

Marazı cşerih muallimi 
Dab.llt •• intani haatalaruu Cuma " Paaar· 

dae mada her sihl lldda11 t0ar• Dl•an1ol" 
Şekerci Sokak N. 7 de k•bııl etmektedir. 

Tele!nn, lsL 2235 
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Deniz levazım satın alma ko- Zonguldak Yüksek ma-

Seyrisefain 
d • adin ve sanayi mühendisi 

misyonun an· . . . . mektebi müdüriyetinden: 
Merkez ıccntr-si: Galata l\ öprü bışında 
Berotıu U6t. ~ube acentesi Mah· 

lll11dlye Hanı altında lstanbnl 2740 

ıkenderiye sürat 
postası 

( 1 Z M t R) vapuru 11 Tem· 
111'lz Cuma günü ,aat 13 de 
Galata nhtımından hareketle 
dotru tzmire uj'nyarak isken· 
deriyeye gider ye ayni suretle 

•Ydet eder. 

Ayvaik sürat posta>ı 
( M E R S 1 N) vapuru 1 

T eınmuz Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Kilçilkkuyu, E~remit, 
BUrbaaiye, AyYalıi• gıdecek 
ve d&n&fte mezkOr iıkelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
•lımr, yük alınmaz. 

Trabzon biı inci ~ostuı 
(REŞITP AŞA) vapuru 30 Ha· 
ziran Pazartesi 12 de Galata 
nhtımından hareketle lnebôlu, 
Sa maun GireaoD' Trabzon, 
Riıeye 

1 

gidecek ve dönllşte 
SGrmene Trabıoıa, Tirebolu, 
Gireaoa, Ordu, Oaye, Samaun, 
fnebolu Zonguldağa uğrıyarak 
gelecektir. 

40800 metre yerli mamullb Amenkan ~ezı: kapab. ~rfla ıh~l~ı 

k t
• · 22-7-930 ıab günü saat 14 te denaz efradı ıhtıyacı ıçın 

a ıyeıı . k b . k l f J"I ü 
yukarıda mıktarı yazılı Amerı . a~ :z• kap~ tı. zar

1 
.uıuhı e ,: na• 

kasaya konmuştur. Şartnamesını gvrme ıı ıyen erm er 5 .. n ~· 
vermek iıtiyenlerin de ihale günU ve saabnda Ka11mp ... da deaıı 
levazım satın alma komisyonuna mllracaatları. 

Istaubul vilayetinden: 
930 senesi yol mükellefiyetini nakten ifa eden~er itin Haziran 

T 
• ·evvel ayları taksit zamanları ve bedenen ıfa edecek olan· 

ve eırını N' 1 . 1 t 
1 

· · Eylill Teırinienel, M .. rt ve ısan ay arı ıt zaman an aytn 
ar JCID 1 

• • • • d'l 'Ik t k •t 
k l t Mükell-ı.:..·eti bedenıye açın tayın e ı en ı a ıı za· 

ı ınmıı ır. ...,. fi . b d · --L b 
h JCıl etmiş olduğundan mOkelle yetı e enıye ııı:ana anın 

manı u ldukları idarei huıusiye tahsil şubelerine tediye eyleme· 
mensup o . · ı h '-•-- d )eri ve takıit zamanlarında tedıy• etmıyen er a ... a a ıoae ve 

k nl 
kanunile tahsili emval kanununun mevadclı mahıusası 

öpr er 1 .. . bl' ~ b l 'b. muamelei lizime ifa edi ecegı te ıg ve eyan o unur. 
mucı ınce 

~--• KBDIKll i~Kf lf ıi llf lıftDf Ki 

tukııte ~azino n ~ayıt Bile Dans salonu 
5 ı muz gece ve gllndllz açıktır. Cazbant 1 Haılrandan 

Ağuı:o:n:iba vetine kadar tatil edilmiş olup 1 Eyllllden itibaren 

tekrar yedi kifiden mOrekkep milkernmel alafaranıa •e al~-
k Zl

.k getirilecektir. Bu mliddet zarfında aaude bır 
tur a mu 

b t gü· ·el bir vakıt ve iyi bir bava güzel sevimli Marmara-
aya , 6' k . b lt ·ı . . 

010 
manzarasını ıeyretnte ıstlyen mu terem m ıten erımıze 

bir cemile olaıak Oıere bilumum me•r-ubatımız 
ma.a meze veri ecektir. 

MIJdllrlJ1et 

Atideki eşya kapalı zarf usulile ve bir av müddetle münakaaaya 
konulmuftur. 

Marangoz eşyası muhammen bedeli 7717 lira 
Yerli Patiıka ,, ,, 3800 ,, 
Elbiselik kumaı ,, ,, 3800 ·,, 

Şeraiti maliye ve fenniyesini ve resimlerini g8rmek ve 8ğ'ren· 

mek iıtiyealerin Şehremaneti civarında lıtc1nbul mıntakası maadin 

mühendislij"ine müracaatları. Kapalı zarfların temmuzun 16 ıncı 

Prtamba gUnü aaat 16 da Zonguldak Maden müdüriyetinde 

açılacağı ilin olwwr. 

Adapazarı elektrik santral tesisatı ve şebeke 
tadilatı münakasası hakkında ıJan 

1 - Ad•pazan kasabasının elektrik tenYirabmn te••ii için inıa 
edilecek santral Ye ilave olunacak ıebekenln pilin ve projeleri 
tasdik ve kambiyo mDsaadeıi istihsal olundutundan tesisatln heyeti 
umumiyesi bir talibe ihale edilmek Uzere kapalı zarf uaulile 7 ha-
ziran 930 dan itibaren kırk gün müddetle müaaKasaya konulmuştur. 

2 - M6nakuaya i9tirak edeceklerin, bu kabil teıiaab usulünde 
ve fen dairesinde yapmıt maruf ve muteber fabrika mOmeuille
rinden olmaları ve fenni ve mali kifayet ve kudretleri hakkında 
haziran gayesine kadar tirkete •esaık ibraz Ye inal etmit bulun
maları meşruttur. 

3 - Taliplerin bil!bara • mukaYelenamede mukarrer - kat'i 
teminatı vermek üzere teklifnameleri ile birlikte teklif edecekleri 
bedelin yOzde yedi buçutu nisbetinde muteber bir bankanın temi
nat mektubunu vermeleri lhımdır. 

4 - Plinlar, ıartnameler ve mukavelename mllıveddesi Adapa
zannda tirket merkezinde ve lıtanbulda Adapazan Türk ticaret 
bankası şubesinde, talipler ve raaıplar emrine amade bulunmakta
dır. Tetkike ve ıuretlerlnl ahza talipler ıallhlyettardırlar. 

5 - Münakasa, temmuzun on yedinci pertembe ,aıın saat 16 
da şirketin Adapazarmdaki merkezinde heyeti mahsusa huzurunda 
icra ve zarflal' kUpt edilecektir. 

6 - ihale hususunda, ehliyeti fenniye ve kudreti maliye eıas 
ittihaz edilmiş bulunduğundan evvel •e ahar bu enafı haiz olmı· 

ıımir • ~ ersin ! ürar posta>ı 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

Yapuru t Temmuz Sala 12 de 
Galata nbtımJDClaa laareketle 

rfa1Dba 1Abahı bmlre rf dece 
•e akpmı lımirden hareketle 
Antalya, Alliye, Merainr gide
cek ve d6niifte Taıucu, Ana· 
mor, AIAiye, Antalya, Kuta~ası 
lzmire uj'rıyarak gelecektir. 

· yanların nokaan fiat teklitleri, kendilerine hakkı rBchan temin et 
miyecektir. 

( GÜLCEMAL) vapuru ta 
rafından yapumakta olan ( IZ· 
MIR SÜR'AT> postaları 14 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta lıtanbul'dan pazar 
lesi Jzmir'den çarıamba gün
leri ıaat 14,30 da kalkar. 

(MERSiN SORA TJ postaları 
da 16 Tc mmuzd!ln itibaren 
her hafta lstanbuldan çartam· 
ba t ünleri saat 1 1 C:e kalkar. 

Prevantoryomun münakasası 
i'a ·1 cd.lc n ecza) ı ' ı b ı.; :yc~i için 
v: r len La tlar kcm·şyon :a haddi 
ticb ldc görülmc:l iğind c n ihale 
cdi':r.-:m·., bir ay zarf nda pazar· 
!.'da ;-.hn:~:ısı:1a karar verilmi~
tir. Pazarlığa i~t:rak et-nek isti· 
)'cn'c ri ı bu pazartesi günü saa t 
o;.. bq' e ğüzel s.ar.'atlar akade
nı isindeki l<cır isyor.a muracat 

I 
I 

rıece 
işkencel~ri 1 

ka an tahta kurular eaklandıklar, 
~~~·:::ıerd:n gecellyln çlkarıar v:!'~~~~=: 

1 ı usıraraıc kanınııı emerler ve , h 
~:ram ederler. Onları yuv'i!rr•~•,Wf ı t:: 
diniz, Bütün kötelerde r'&rl ar 

~n'~~n~~,:~t~~~~ı eın:~:ı~:.!•~t,fa0:: 
ıerl, k•01~8~~~'~e ;~:,urtalar•nı imha eder. 
ruıarı 1 Kat'iyen ıeke"').tpmaz. 
Tehlikesizd ['öldürücü dtter ma1ilerl• lean'" 
F'llt 1 ha~araSart tenekeye - aıyah ICutata 
~ırmayınız. 
:Ukkat edtnl~· 

;;oa1ıa ;çabalı __ ııc1rırar 1 

Um1111I Deposu: J. BERT vı Ş0RtdSI f stanbul •Balata VıJYoda Hg .. -etmeleri. 

r,.:.
0
:
8
· u1:.:;1:0:~l·~;;=1~~~~;;"~iı 

1

-_!s t ~ 11 b
1 

u ı gi.i m r, ı k: eri ba~ ııı ü d ü ı-lii · 
i R Ull :Jl,am.it' !l g u n u e ı : 

i
l :/Jc. 1.uat b M hı9u- !j 1930 seneıi ~aziran ili kimınuevyel Aylık iıtatiıtilc 

~ uayeaeha~e T:Tel ~ 2622 li 1931 sene~· klıunusani ili mart rr e :muası 

lstatııtik mecmuası .,1dıye caddesı No. 1 • ;:.; •• ~.-ıs.~ l 930 ıenc~~ birinci kısım 
-·- 141111: ·- Doktor: Operatör && • Yukarıda yazıiı. ualann tab'ı için aleni m~nak;.sa yapal~caktır. 

MEHMET ALi B i tirak edecek olanlar mahfuz nümunelerıle f&rtnamesıni gö· 
ub~l~ ı' Miinakasa 19-7-930 cumartesi g ·au yapılacağından talip· 

ld h 1 ki iltehaı· re ı ır er. . 'k k . raryolu uta ı arı m 
1 1 

. ün saat 14 te teminat evrakile bırlı te omııyoua müra· 
sııı Sirkecide Beşir Kema enntlao i 

d caa n. 
eczanesi yanıli a 

7 - T ekliknamelerde göıterilen ıart •e bedeUer muvafık g6rlll
mezse ihale icra kılınmayacaktır. 

Adapazarı Elektrik Ye Sanayi TOrk lfmtet tirketi 

DevJet Demiryolları ilanları 
Yüz otuz bet bin ton maden kömüriiniin kapalı zarfla müna· 

kasası 5 temmuz cumartesi ıUaü •~at 15,30 da Ankarada Devlet 
demir yolla rı idareıinde yapılacakbr. 

lıtırak edeceklerin tekhf mektuplamu ve muvakkat teminatlannı 
ayni günde aaat 15 e kadar münakaaa kltipligine vermeleri 

lizımdır. 
Talipler münakc1aa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Aakara 

ve lıtanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler • 



f f;"ueı....,tsd• (ıhn ıuı ., ,,,,,.••rl" lfUla hldan .,Uıfazd11T 

1 

Ganteye 1011du!Jecelr melrtnpların ÜT.erine idare lfln~e ( fdare) yuıya 
ılt se ( Y:ızı) l~aretl konulmalıdır. 

,, ,, .. ,.•n r•tt.-rt•nn J tr~Hret,..., l1'!1tttl ",ı.,~,·f'u·ı,. tr~Jr• .. ,,tara t ,..,.., .. ,,.,.ı.nn 1 • h7lolr.,rr<'nı T~ tlhlorm • Crcufc•hriaıı l<'ue ırH'al ddlldlr. 

r==~==========================,......------1 {.' = SAVISI HE~ VE~DE !!> KU~V~ = 
MATBAA VE İDAREHA'IE. 

tSTANRUL, Babıali, Ankara caddesinde "VAK.IT YURDU. 

T b b l d . d Ed· K ıı· kt b• -VAKJTııı-1 ra zon e e iye riyasetın e: ırne ız mua ım me e ı IKü ük il3.nlarıl 
570 hektar sahayı ihtiva eden Trabzon ş.ehrinin mevcut haritai •• d •• J •• '-' •• d • Ç ';;,.J 

muntazaması üzerinde müstakbel pilanının tanzim ve tesbiti Trap· mu ur ugun en: .. ~~.::·-r:~~T;~n::.~····: 
ZOD belediyesi mühendisliğinde mevcut şartnamesi dairesinde ve ı - Mektebı·mı·z yeni bı·nasında ( Eskı· := ! Def. .. alık ku.ruş !oo ·,·.· 
kapalı zarf usulü ile 24·6-930 tarihinden itibaren 14-7-930 tarihine "" ::1 

kadar yirmi gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. Şehir pilanı maryalurt) yemekhane, mutbak, : 3 " .. 61~ : 
yapmakta ihtisası olanların şimdiye kadar vilcude getirdikleri eserler çamaşırhane,bulaşıkhane ve möş- : 'h4 • ..k l , _, : 
hakkında belediyemize malf1mat-ve vesaik ita eylemeleri ve 14-7·930 f •ıAt t • b J • d • ı tzııaç a mavın· ., 
tarihinde münakasa intaç edileceğinden müddeti muayyenesi zar· emı a 1 esıs .Ve e1Zl yer erın e ! cava kadar (azam' ı(){J: 

fmda Trabzon belediye riyasetine müracaat eylemeleri ilan olunur. tamirat Ve tadilnt icra edilecektir• : :::e~'a~::!r:n~~1~ 
1 

; 

Hariciye VekıiletiMübayaatKomisyonundan: 2 - 1479 li~a 83 kuruş hed<:li. keşfi E b~b;,~;:7";;::,:n::: ., •yb~ '~'i 
Vekalet mUstahdimini için haptırılacak elbise, kasket, palto ve olan bu ınşaaf 17 •6•930tarıhınden : :• ~atırı ı:eçen il.iniarı:ı razıa ~aıırı: "' · •t•b ~ d J •t ! içın !5 er kuru~ zammcılun•Jr. ' 

ayak kabının pazarhkla yaptınlması mukarrer bulundugündan talıp- 1 1 aren ve aş&gl a yazı ı şc r aı ••••••••• ,. ••••••••• •••••• 
lerin nümüneleri görmek ve şeraiti anlamak Uzere her gün Le.vazım dahilinde yirmi (!Ün müddeıie ve Satthk - Kiralık 
M6dürlüğüne ve pazarlığa iıtirak etmek isteyenlerin yevmi ıhale f • •• . 
olan 9.7. 1930 tarihine mUsadif çarşamba günü saat 16 da Müba· kapalı zar USUille munakasaya Satılık han - 300 lira aylığ• ıııli· 
yiat Ko.uisyonuna müracaat eylemeleri ilan olunur. konu(mu~tur. tahammil yeni. Galata Atina b~nk; 

Bilecik vilayeti daimi 
encümeninden: 

A - Münakasa 6 - 7 - 930 pazar günü 
saat 14 te nıcktepte müteşekkil 
inşaat komisyonunda iera edile
cektir. 

8., Talipler teklifnamelerini müna -
kasa ve ihalit kanununun 10 ncu 

karşısında Şe,·ket paşa han No. 1 ~ 

İş arıyanlar ------ fıltl. 
Uzun müddet -satıcılıkta bıı ,. 

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel ıııF
ğazalarda iş aramaktadır (VAf..11 
rümuzuna müracaat 

Tayin ve ilan olunan münakasa müddeti zarfında talip zuhur 
etmemiş olan 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifti Bilecik - Vezirban 
tariki üzerinde ve Vezirhan civarındaki Taş köprünün tamirab 
3 Temmuz 930 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 te vilayet 
daimi encümenince ihalesi icra edilmek üzere 14 Haziran 930 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

maddesine tevfikan ihzar ve mü- ıllilı~ıiılııfna 
kasa tarihinden iki eün eveline k a-

1 - Ehliyet vesikası almak veya ka;t ettirmek için münakasa 
ıeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden laakal sekiz gün evvel vif ayet nafıa baş 
mlihendisliğine müracaat olunması. 

dar komisyona tevdi edeceklerd~r. -------

2 - Münakasa tafsili.tiyle şartnameler sureti musaddakalarmın 
vilayet nafıa baş mühendisliğinden istenilmesi. 

3 - Münakasaya İftirak edeceklerin müzayede ve münakasa 
ve iha.llt ltanunun mucibince teminatlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 3 Temmuz 930 saat 15 e kadar vilayet daimi encümenine 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

Aııkarada Gazi Terbiye Eııstitü-

C - Taliplerin iktidar ve derecelerinin 
anlaşılabilmesi için yetlerinde 
mevcut fenni ehliyet vesikalarını 
ve evvelce yapmış oldukları in
şaata dair aldıkları vesaiki ve mali 
vaziyetlerinin ifayı teahhüt ede
cek derecede oldugunu natık ve 
Ticaret odalarınca musaddak ve-

sü müdürlüğünden: sikaları komisyona ibraz etmeleri 
inşa edilecek otomobil garajı D - İnşaat keşif ve şartname sureti 
muddetıe ve kapalı zarf usu- musaddalarının Edirnede mektep 

Gazi Ter biye Enstitüsü arasında 
17-6-930 tarihinden itibaren 20 gün 
lile münakasaya konmuştur. 

Talipler ehliyeti fenniye vesikalanm hamil oldukları halde plan 
ve şartnameleri tedarik etmek üzer her gün öğleden sonra maarif 
Vekaleti inşaatı dairesine müracaat edebilirler. 

İhale 7-7- 930 tarihine müsadif sala günil saat 15 te Maarif 
Vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edileceğinden taliplerin 
o günde müzayede münakasa ve ıhalat kanununa tevfıkan tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını mezkUJ' komisyona tevdi etmeleri 
ilan olunur. 

ZDnguldak yüksek maa
din ve sanayi mühendi

mektebi müdüriye-• 
sı 

tinden: 
Mektebimiz ders kitaplannın tabiyesi kapalı zarf usulile ve bir 

•Y müddetle münakasaya konulmuştur. Şeraiti münakasayı anlamak 

'tiyenlerin İstanbul ıehremaneti civarında İstanbul mıntakası ma· 
den mühendisliğine müracaatları ve kapalı zarfların Temmuzun 16 
mcı çarşamba günü saat 16 da Zonguldakta maden müdüriyetin 
de açılacağı, teklifatın Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali ilan 
olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Yalovada inşası takarrür eden kaymakamlık ikametgahının ke

şifname resim ve şartnamesine göre inıası 16 temmuz 930 çar-
. şamba günü saat on birde ihalesi icra edilmek üzere kapalı zarf 

usulile münakasaya konulmuştur. Bu baptaki resim ve şartnameleri 
görmek iıtiyenler her gün Encümeni vilayet kalemine müracaatları 
ve münakasaya iştirak edeceklerin teklif ve teminat mektuplarını 
ihale glinü muayyen saatte daimi encümen kalemine tevdi eylemeleri. 

müdürlügünden ve Jst6nbul Ma
arif müdürlügünden alınması. 

E - Münakasaya iştirak edecek talip
lerin bedeli muhammenin • /. 7 ,5 
nisbetinde teminat irae etmeleri 
ve inşnatın devamı müddetince 
müteahhidin bu inşaat üzerinde 
mes,ul bir mimar bulundurma
sı lazımdır. 

·Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
Leyli ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havidir: 

ı - Yüksek maden Mlhendisligi. 
2 - Yüksek sanayi Nühendisiigi. 
Bu şubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avru

paya gönderilir. Münhasıran lise mezmıları kabul olunur. 

3- Maden meslek şubesi. 
Bu şube madenlere jeometr ve başçavuş yetiştirir. Tahsil müd

deti 3 senedir. Orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep me
zunları imtihanla kabul olunur. Asgarı yaş 16 dır. 

Tedrisata bir teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mu
amelesi başlamıştır. Istidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat 
raporunun Zonguldakta mektep müdüriyetine irsail. Müdi.riyet 

Ticarette muvaffaklyet yıl· 
nız iş bilmiye deAil, müe•· 

sese yerinin 

MERKE! 
bulunmasına da bağlıdır • 

ORHHU BfY HH~I 
TEK~ 
veya: 

OD;\ 
OD 1' 

Kiraya veriliyor •• 

ANKARA CADDESİ~" 
DE V AKIT YURDUNA 

NIÜRACAA T EDİN~ 
. ' ·.. ' ! 

1 •• 1 

' • / 1 

Mes'ul wüdür: Refik Ahmed 


